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WPROWADZENIE 

Założenia wstępne: 

 W ostatnich latach w społeczeństwie polskim nastąpiły znaczne zmiany w wielu 

dziedzinach, m.in. gospodarki, kultury, stylu pracy, nauki, sposobie życia i myślenia. 

Zmieniła się także hierarchia celów i wartości. Nie można pozostawać obojętnym wobec 

przemian obyczajowych, jakie objęły młodzież oraz towarzyszących tym przemianom 

niepokojących zjawisk i zagrożeń. 

Od wielu lat ludzie walczą z różnego rodzaju uzależnieniami. Zapobieganie 

uzależnieniom jest, jak na  razie, najskuteczniejszym sposobem niedopuszczania do 

dramatycznych konsekwencji najgroźniejszych z plag naszej cywilizacji. Różne 

organizacje międzynarodowe, rządowe czy wspólnot lokalnych odpowiadają za działania 

profilaktyczne i ich skuteczność.
1
 

Należyte przygotowania do samoobrony przed zniewalającymi nałogami dzieci i 

młodzieży jest niezwykle ważną formą walki z tym problemem. 

Nasz kraj jest jednym z ważnych rynków zbytu dla wszelkiego rodzaju środków 

uzależniających – od papierosów, alkoholu aż po narkotyki. Różnorodne 

międzynarodowe organizacje przestępcze jak i rodzime grupy zorganizowanej 

przestępczości, trudniące się produkcją i dystrybucją środków odurzających, czerpią 

ogromne zyski, a obroty finansowe przeważają budżet niektórych państw – nawet 

wysoko uprzemysłowionych. 

Okres zmian w naszym kraju wiąże się z istnieniem takich określeń jak: bieda, 

niepewność, niestałość, nieufność, brak oparcia, wyzysk. Z drugiej strony pojawiają się 

często takie określenia jak: wolność, bogactwo, relatywizm postaw, wartości i sposobów 

osiągania niedostanych dotąd celów. Powyższe czynniki spowodowały nagromadzenie 

frustracji, stresu, lęku i braku wiary we własne siły.  

W obecnej sytuacji mamy też możliwość zaspakajania najbardziej wymyślnych 

potrzeb, możemy pozwolić sobie na ekstrawagancję. Młodzież w takim społeczeństwie 

może się zgubić. Zagrożenie to dotyczy młodzieży pochodzącej zarówno z „domu 

bogatego”, jak i z „domu ubogiego”. Choć społeczeństwo polskie dzieli się coraz 

bardziej to łączy je jeden wspólny czynnik: wzrost zażywania środków uzależniających 

przez młodzież obu środowisk. Dla jednych środki te są ucieczką od problemów 

egzystencjalnych, środkiem uspakajającym, jedyną rozrywką i sposobem spędzania  

                                                           
1
 http://www.wschowa.lubuska.policja.gov.pl/warto_wiedziec/2005_11_29_uchronic_dziecko_1/index.htm  z 

dn.19.03.2007r. 

http://www.wschowa.lubuska.policja.gov.pl/warto_wiedziec/2005_11_29_uchronic_dziecko_1/index.htm
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wolnego czasu. Osoby takie często rezygnują z walki o lepszy byt, poddają się, 

degenerują własną osobowość – porzucają własną godność. Dla innych ludzi, np. 

upijanie się w drogich lokalach staje się synonimem prestiżu. Gdy taką osobę 

(szczególnie młodego człowieka) na to nie stać pojawiają się grabieże i wymuszenia. 

Coraz częściej upijanie się do nieprzytomności, burdy i ekscesy są niezbędnym 

elementem „dobrej imprezy”. W odniesieniu do takiego stanu rzeczy można stwierdzić, 

że ciągle jeszcze brakuje propozycji ze strony instytucji i środowiska społecznego co do 

pozytywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież. Brakuje wzorów 

pozytywnej zabawy, powszechnego dostępu do rzetelnej wiedzy na temat uzależnień i 

skutecznego rozwiązywania problemów młodych dorastających ludzi. 

Do polowy lat 70-tych adolescencja była stosunkowo najsłabiej rozpoznawanym 

okresem rozwojowym człowieka. Przekonanie, że jest to okres przejściowy, i że 

występujących w tym czasie trudności z przystosowaniem po prostu się wyrasta 

spowodowało, że wiek dorastania traktowano jako mniej ważny. 

Wzrastająca liczba zaburzeń zachowania wśród młodzieży skierowała dopiero 

uwagę badaczy na ten okres rozwojowy. Stwierdzono, że wiele dysfunkcji powstaje 

właśnie w tym wieku i u wielu osób utrzymują się one przez resztę życia, przekształcając 

się często w poważne zaburzenia kliniczne. Fakty te unaoczniły profesjonalistom 

znaczenie wczesnych działań prewencyjnych w tej grupie wiekowej. Rozwój badań nad 

młodzieżą oraz nad skutecznością stosowanych strategii, metod i form pomocy znacznie 

poszerzył wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych wieku dorastania i uwarunkowań 

rozmaitych zaburzeń. Wnioski z tych badań pozwalają wytyczać kierunki oddziaływań 

profilaktycznych. 
2
  

Specyfika czasów, w których żyjemy, to przyspieszone tempo przemian, nie 

zawsze harmonijnych.
3
 Zwiększa się liczba czynników destrukcyjnych oddziałujących na 

młodzież, która staje wobec wyborów i decyzji bardzo złożonych i skomplikowanych. 

Skutkiem czego stale wzrasta liczba osób przejawiających dysfunkcje rozwojowe oraz 

poszukujących wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych
4
. Aby przeciwdziałać temu 

zjawisku należy w szkołach tworzyć programy profilaktyczne.  

Szkolny Program profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku 

szkolnym, uzupełniający wychowanie i ukierunkowany na: wspomaganie ucznia w 

radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

                                                           
2
 http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/?nr=14 z dn.19.02.2007r. 

3
 Nadkom. mag Piotr Hływka „Strategia działań profilaktycznych” 

4
 http://zsszydlowiec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=45 z dn. 22.03.2007r 

http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/?nr=14
http://zsszydlowiec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=45
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 życiu; ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka ( jednostkowych, rodzinnych 

rówieśniczych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i 

dezorganizują jego zdrowy styl życia; inicjowanie i wzmacnianie czynników 

chroniących( jednostkowych, rodzinnych rówieśniczych, środowiskowych), które 

sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu.
5
 

W związku z tym konieczne jest podejmowanie na terenie  szkoły 

wielopoziomowych działań profilaktycznych gdyż: 

 Szkoła wypełnia znaczna część aktywnego życia młodzieży, 

 Szkoła jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania 

interpersonalnego i społecznego w grupie rówieśniczej, 

 Szkoła jest miejscem działalności wychowawczej uczniów, a więc ujawnia lub 

wręcz wyzwala trudności młodzieży związane z przyjmowaniem 

odpowiedzialności za własne życie, 

 Szkoła jest miejscem konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia 

własnej tożsamości ucznia, 

 Szkoła pozwala na łatwy dostęp do środowiska młodzieży i sprawną organizację 

prowadzonych oddziaływań.
6
 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczania o 

likwidowania czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl 

życia.
7
  

Zapobieganie uzależnieniom może  dokonywać się na różnych poziomach. W 

związku z tym wyróżnia się profilaktykę pierwszorzędową, drugorzędową i 

trzeciorzędową. 

Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana jest do populacji całej społeczności 

szkolnej. Ma ona na celu; promocję zdrowego tryby życia oraz opóźnienie wieku 

inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Jest to działanie 

mające na celu; przedłużenie życia człowieka, zaś z drugiej zapobieganie pojawianiu się 

problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi. Szczególnie wyraźnie 

akcentuje się tutaj budowanie rozwijanie różnorodnych umiejętności radzenia sobie z 

wymogami życia albowiem deficyty w tym zakresie są powszechnie spotykane w 

                                                           
5
 Gaś Z. „Profilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji” 

6
 Mgr Elżbieta Ryś  „Rola szkoły w budowaniu partnerskiej współpracy z rodzicami w zakresie działań 

wychowawczo – profilaktycznych”  
7
 http://www.profilaktyka.oswiata.org.pl „Profilaktyka szkolna. Wygrać życie. Szkolny program profilaktyki. ” 

http://www.profilaktyka.oswiata.org.pl/
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populacji osób dysfunkcjonalnych. Równie ważne jest dostarczanie rzetelnych 

informacji, dostosowanych do specyfiki odbiorców. 

Profilaktyka  drugorzędowa ma na celu ujawnianie osób o podwyższonym ryzyku 

dysfunkcjonalności oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka (a więc zapobieganie 

rozwojowi zaburzeń). Jej celem jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, 

umożliwianie wycofania się zachowań ryzykownych (np. poradnictwo rodzinne i 

indywidualne, socjoterapia). 

Profilaktyka trzeciorzędowa adresowana jest do grupy największego ryzyka, 

rozumiana jest jako interwencja po wystąpieniu dysfunkcji. Ma ona na celu, z jednej 

strony – przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego, zaś z drugiej – 

umożliwianie osobie objętej terapią, rehabilitacją, resocjalizacją powrotu do 

społeczeństwa, prowadzenia w nim satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego 

trybu życia, wolnego od patologii. 

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

Ogólną podstawą prawną dla działań profilaktycznych w szkołach i placówkach 

oświatowych są następujące akty prawne: 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej: 

Art.72  „(…) Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma 

prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, 

okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.  

Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz 

publicznych.  

W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne 

za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania 

dziecka (…)” 

Prawo do włączania w wychowanie programów profilaktycznych dają szkołom 

również inne dokumenty: rozporządzenia i ustawy. 

Rozporządzenie MENIS z 31 stycznia 2002 r: 

Wprowadza zapis o podejmowaniu przez rady pedagogiczne uchwał o 

wprowadzeniu programu profilaktyki spójnego z programem wychowawczym.  

W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola i publicznych szkół § 2,ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  

 Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 
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 Program wychowawczy szkoły i profilaktyki uchwala rada pedagogiczna po 

zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

Rozporządzenie MENiS  dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 51, poz. 458). 

Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez: 

1. Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar 

wychowawczy obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego, 

2. Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie 

treści i działania o charakterze wychowawczym  i jest realizowany przez 

wszystkich nauczycieli, 

3. Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

całego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program 

profilaktyki tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja jest zarówno zadaniem 

całej szkoły, jak każdego nauczyciela. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych 

nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących 

potrzeb. 

Ustawa o ochronie  zdrowia psychicznego z dn. 19 sierpnia 1994 r. podaje: 

 Rozdz. 1, art. 1.1 : Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy 

administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane, 

 Rozdz. 1 art. 2 : Ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na: 

o promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom 

psychicznym, 

o zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wszechstronnej i 

powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i 

pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i 

społecznym, 

o kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych 

postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, 

a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 

 Rozdz. 1 art. 4.1 : Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia 

psychicznego są podejmowane przede wszystkim wobec dzieci, młodzieży, 
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osób starszych i wobec osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia psychicznego. 

Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi podaje:  

 Rozdz. 1 art. 2.1 : Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w 

szczególności: 

o tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których 

zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania 

alkoholu, 

o działalność wychowawczą i informacyjną, 

o zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich 

usuwanie, 

o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 Rozdz. 1 art. 4.1 : Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. 

W szczególności zadania te obejmują: 

o udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie, 

o prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii,  

 Rozdz. 1 art. 5 : Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 

uwzględnia problem trzeźwości i abstynencji wśród celów wychowania oraz 

zapewnia w programach nauczania wiedzę o szkodliwości alkoholizmu dla 

jednostki oraz w życiu rodzinnym i społecznym. 

W  Ustawie z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii znajduje zapis:   

 Rozdz. 1 art. 2.1 : Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez 

odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – 

wychowawczej i zdrowotnej, a  w szczególności: 

o działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i 

zapobiegawczą, 

 Rozdz. 3 art. 19.1 : Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i 

zapobiegawcza obejmuje:  
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o promocję zdrowia psychicznego, 

o promocję zdrowego stylu życia, 

o informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie 

może prowadzić do narkomanii, oraz o jej skutkach, 

o edukację psychologiczną i społeczną, 

 Rozdz. 3 art.19.2 : działalność, o której mowa w art.19.1, obejmuje w 

szczególności:  

o wprowadzania problematyki zapobiegania narkomanii do programów 

wychowawczych jednostek organizacyjnych systemu oświaty, 

o prowadzenie dzielności zapobiegawczej, w szczególności w 

środowiskach zagrożonych uzależnieniem. 

Ustawa z dn. 09 listopada 1995 r.  o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wskazuje, że należy uwzględnić w programach 

wychowawczych i profilaktycznych szkodliwość nikotyny i uwrażliwiać młodzież na jej 

zgubne skutki: 

 Art. 3 : Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu realizowana 

jest przez kształtowanie polityki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej, do 

której należy: 

o ochrona prawa niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu 

tytoniowego, 

o promocja zdrowia przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu 

papierosów i używania wyrobów tytoniowych, 

o działalność wychowawcza i informacyjna. 

Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Z jednoczonych 20 listopada 1989 r.  

 Cz. 1 Art. 3  

o We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych 

przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, 

władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną 

będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka, 

o  Państwa -  Strony działają na rzecz zapewnieniu dziecku ochrony i 

opieki w takim  stopniu w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, 

biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów 

prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych, i w tym 
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celu będą podejmowały wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz 

administracyjne, 

o Państwa – Strony czuwają, aby instytucje, służby oraz inne jednostki 

odpowiedzialne za opiekę lub ochronę dzieci dostosowały się do norm 

ustanowionych przez kompetentne władze, w szczególności w 

dziedzinach bezpieczeństwa, zdrowia, jak również dotyczących 

właściwego doboru kadr tych instytucji oraz odpowiedniego nadzoru. 

 Cz.1 Art. 19 

o Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w 

dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz 

wychowawczej dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź 

złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach 

seksualnych, dzieci pozostających pod opieką rodzica(ów), 

opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej osoby sprawującej opiekę nad 

dzieckiem.  

o Tego rodzaju środki ochronne powinny obejmować, tam gdzie jest to 

właściwe, skuteczne przedsięwzięcia w celu stworzenia programów 

socjalnych dla realizacji pomocy dziecku oraz osobom sprawującym 

opiekę nad dzieckiem, jak również innych form działań prewencyjnych 

dla ustalania, informowania, wszczynania i prowadzenia śledztwa, 

postępowania, notowania wymienionych wyżej przypadków 

niewłaściwego traktowania dzieci oraz tam, gdzie jest to właściwe - 

ingerencję sądu.  

 Cz. 1 Art. 27  

o Państwa-Strony uznają prawo każdego dziecka do poziomu życia 

odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, 

duchowemu, moralnemu i społecznemu.  

 Cz. 1 Art.29  

o Państwa-Strony są zgodnie, że nauka dziecka będzie ukierunkowana 

na:  

a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów 

oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka;  

b) rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i 

podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów 

Zjednoczonych;  

c) rozwijanie w dziecku szacunku dla jego rodziców, jego 

tożsamości kulturowej, języka i wartości, dla wartości narodowych 

kraju, w którym mieszka dziecko, kraju, z którego dziecko pochodzi, 

jak i dla innych kultur;  

d) przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym 

społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości 
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płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami 

etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego 

pochodzenia;  

e) rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego.  

 Cz. 1 Art. 33 Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie odpowiednie 

kroki, w tym środki ustawodawcze, administracyjne, socjalne oraz środki w 

dziedzinie oświaty, w celu zapewnienia ochrony dzieci przed nielegalnym 

używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych, zgodnie z 

ich zdefiniowaniem w odpowiednich umowach międzynarodowych, oraz w 

celu zapobiegania wykorzystywaniu dzieci do nielegalnej produkcji tego typu 

substancji i handlu nimi. 

Rozporządzenie MENIS z dn. 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem.  

 § 2 Działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole i placówce polega 

w szczególności na: 

o Systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń 

związanymi  z uzależnieniami, 

o Informowaniu o narkomanii i jej skutkach, 

o Współpracy z rodzicami  dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem, 

o Poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniem od środków i 

substancji, 

o Przygotowaniu nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem 

dzieci i młodzieży do przeciwdziałania narkomanii. 

Europejska Deklaracja w Sprawie Alkoholu na latach 2006-2010: 

 Wszyscy ludzie maja prawo do wartościowej i bezstronnej informacji oraz 

edukacji na temat konsekwencji picia alkoholu, 

 Wszystkie dzieci i młodzież maja prawo do wzrastania w środowisku 

zabezpieczonym przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu. 

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

lata 2006 – 2010 

 Za priorytetowe uważa się w działaniach resortów edukacji podejmowanie 

działań i środków służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych, 
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 Można i trzeba przeciwstawić się z całym zdecydowaniem zjawisku picia i 

upijania się przez dzieci i młodzież, 

 Rodzice, opiekunowie i wychowawcy maja obowiązek wychowania dzieci w 

postawach abstynencji, 

 Dzieci i młodzież mają prawo do wartościowej informacji o negatywnych 

skutkach picia alkoholu oraz edukacji promującej styl życia bez alkoholu. 

Europejska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu  z dn. 21 lutego 2001 r. 

 Celem wszystkich instytucji państwowych powinno być nasilenie działań 

edukacyjnych dotyczących problemów alkoholowych przeznaczonych dla 

dzieci i młodzieży. 

Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. 

 Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich 

zdrowie. 

 Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dn. 26 października 1982 r. 

 Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji 

nieletniego ma społeczny obowiązek przeciwdziałania temu, a przede 

wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna, Sądu Rodzinnego, 

Policji lub innego właściwego organu. 

Rozporządzenie MENIS w sprawie Zasad Udzielania i Organizacji Pomocy 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Publicznych Przedszkolach, Szkołach i Placówkach 

z dn. 7 stycznia 2003 r. 

 § 2, pkt. 6,7 : Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana w szkole 

polega w szczególności na:  

o podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych 

wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu 

profilaktyki, prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia. 

Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z grudnia 

1995 r. 

 Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku 

wolnym od przemocy , a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić. 

 

Przy budowaniu szkolnego programu profilaktyki wzięto także pod uwagę 

następujące akty prawne: 

 Program Wychowawczy Szkoły 
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 Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu 

 Plan Pracy Szkoły – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Kaliszu 

 Narodowy Program Zdrowia 

 Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i opieki nad żyjącymi z 

HIV i chorymi na AIDS,  

 Europejska Deklaracja w sprawie alkoholu, 

 Deklaracja w sprawie młodzieży i alkoholu, 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  

II. CELE I ZADANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI 

W sierpniu 2008 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu został 

powołany Szkolny Zespół ds. Profilaktyki i Uzależnień.  

Głównym zadaniem zespołu, po wyłonieniu obszarów zagrożeń, na jakie narażeni 

są uczniowie naszej szkoły, będzie permanentnie realizowana profilaktyka. Główny 

nacisk położony zostaje na zagrożenia związane z zażywaniem różnego rodzaju 

substancji psychoaktywnych.  

Program profilaktyki to program obejmujący swoimi działaniami całe środowisko 

szkolne i możliwie szeroki – ale adekwatny do sytuacji – wachlarz zagrożeń.  

Na program profilaktyczny składają się wszelkie cząstkowe programy 

profilaktyczne jak również inne działania zmierzające do wyeliminowania, bądź 

ograniczania niepożądanych zjawisk. Program ten jest dostosowany do potrzeb 

rozwojowych ucznia oraz potrzeb środowiska szkolnego. Punktem wyjścia do 

planowanych działań wychowawczych i profilaktycznych są potrzeby rozwojowe 

młodzieży i wyniki diagnozy obszarów problemowych. 

Natura programu: 

Program profilaktyki jest programem długofalowym, którego wymierne efekty 

powinny się ujawnić w perspektywie permanentnych i adekwatnych oddziaływań 

profilaktycznych. 

Każdy rok szkolny przynosi nowe doświadczenia i nowe sytuacje problemowe. 

Konieczność adekwatnego reagowania na nie sprawia, że usztywniamy struktury 

programu do jednorodnej koncepcji tych samych oddziaływań i propozycji 

profilaktycznych realizowanych co roku.  

Program jest, więc zbiorem różnorodnych dostępnych nam form profilaktycznej 

działalności, z którego będziemy przez lata odbywać te środki, które aktualnie jawić się 

nam będą jako najbardziej odpowiadające konstruktywnemu rozwiązaniu problemowych 

sytuacji. 
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Cele programu:  

 Stworzenie jednolitego i kompleksowego oddziaływania profilaktycznego na 

młodzież , 

 Aktywizacja całego środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań 

profilaktycznych tj. pełne włączanie w działania wychowawcze i zapobiegawcze 

uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców, 

 Tworzenie bezpiecznej, cieplej atmosfery w szkole, 

 Wspomaganie zdrowego i pełnego rozwoju osobowego młodzieży, 

 Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych.  

 Koncentrowanie się na tworzeniu warunków,  których młodzież ma dostęp do 

przyjaznych i bezpiecznych grup rówieśniczych, np. poprzez biwaki, wycieczki, 

zabawy itp., 

 Przeciwdziałanie przemocy i agresji, 

 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

 Wykształcenie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy tryb życia, 

 Wspieranie rodziców w procesie wychowania, 

 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych 

sytuacjach, 

  Zapewnienie młodzieży pomocy wychowawczej i terapeutycznej, 

 

Strategie programu: 

 Na poziomie ogólnym: 

o Programy informacyjno – edukacyjne, 

o Programy profilaktyczne, 

o Zajęcia alternatywne, 

o Interwencje prowadzone w szkole i w poradniach profilaktycznych, 

o Współpracę z różnymi instytucjami (policją, poradniami, samorządem 

itp.) 

 Na poziomie szczegółowym: 

o Przekształcanie przekonań normatywnych, 

o Kreowanie konstruktywnych osobistych postanowień, 

o Aktywizowanie systemu wartości przeciw zachowaniom 

dysfunkcyjny, 
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o Nauka alternatywnych sposobów przezywania codziennego życia, 

zdobywania nowych pozytywnych doświadczeń, 

o Nauka odmawiania substancji psychoaktywnych i zachowań 

ryzykownych. 

 

Zadania wychowawcze w obrębie profilaktyki uzależnień: 

 Wobec młodzieży 

o zawiązywanie prawidłowych relacji z uczniem zawierających: 

- miłość, akceptację dla jego trudności i ograniczeń, dostrzeganie 

jego starań i mocnych stron, obdarzanie zaufaniem, 

poświęcanie mu czasu i uwagi 

- granice, normy, wymagania stawiane uczniom, realizowane 

przez pokazywanie mu praw rządzących światem fizycznym i 

społecznym, pozwalanie na ponoszenie konsekwencji własnych 

zachowań, egzekwowanie wymagań 

o dostarczanie konstruktywnych wzorców do utożsamiania się z nimi 

związanych ze zdrowym stylem życia i pozytywnymi wartościami, 

o integrowanie uczniów z rodzin funkcjonujących prawidłowo z 

uczniami z rodzin dysfunkcyjnych, 

o udzielanie wsparcia emocjonalnego uczniom  rodzin dysfunkcyjnych, 

o pomoc w przetrwaniu w trudnej sytuacji rodzinnej przez wskazanie na 

odpowiednie strategie radzenia sobie z trudnymi i niebezpiecznymi 

sytuacjami w domu, 

o pomoc w radzeniu sobie z lekiem, bólem, samotnością, agresja, 

poczuciem winy. 

 Wobec rodziców; 

o rozwój i wspieranie funkcjonalności rodziny jako systemu relacji 

pomiędzy jej członkami 

o rozwój w kierunku otwartej komunikacji w  rodzinie, 

o rozwój w kierunku przyjmowania właściwych postaw rodzicielskich, 

o uświadomienie rodzicom roli i więzi wewnątrzrodzinnych jako 

podstawowego czynnika chroniącego przed patologiami. 

 

Narzędzia stosowania do osiągania ww. celów: 

 ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 
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 prelekcje, pogadanki, indywidualne rozmowy, 

 prezentacje z zastosowaniem technik multimedialnych, 

 filmy tematyczne, 

 programy wychowawcze wychowawców klas, 

 decyzje chroniące (regulaminy, zasady pracy klasy), 

 interwencje profilaktyczne, 

 zachowania modelujące (własny przykład nauczycieli, kontakt osobisty z 

uczniami), 

 proste programy profilaktyczne (kampanie ogólnopolskie lub lokalne), 

 profesjonalne programy profilaktyczne (metodologia + odpowiednie strategie), 

 działania interwencyjne i kierowanie  na zajęcia terapeutyczne lub socjoterapię. 

 

Procedury osiągania celów: 

 diagnoza problemów młodzieży, 

 tworzenie bezpiecznej, przyjaznej atmosfery w szkole przez wszystkich 

pracowników szkoły, budowanie wzajemnego zaufania u uczniów, pomaganie 

uczniom w rozpoznawaniu strasu i radzeniu sobie z nim.  

 realizowanie działań wychowawczo – profilaktycznych wykorzystując: 

przedmioty, ścieżki edukacyjne, godziny wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne, 

 prowadzenie programów informacyjno – edukacyjnych, 

 prowadzenie profesjonalnych programów profilaktycznych opartych ma 

określonej metodologii z wykorzystaniem najnowszych strategii 

profilaktycznych, 

 prowadzenie zajęć alternatywnych, 

 interwencje prowadzone w szkole i w poradniach profilaktycznych, 

 współpraca między różnymi instytucjami i spotkania z pracownikami Punktu 

konsultacyjnego ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, z przedstawicielami policji z wydziału prewencji, 

 spotkania z psychologiem, 

 promowanie zdrowego stylu życia psychicznego i fizycznego, 

 informowanie młodzieży o szkodliwości środków odurzających i substancji 

psychotropowych, 

 udzielanie młodzieży i ich rodzicom informacji o dostępnych formach porad  

konsultacji przez specjalistów psychologów, lekarzy oraz form tej pomocy – 

przez wychowawców i nauczycieli, 
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 rozwiązywanie zagadnień związanych z seksualnością człowieka w ramach 

przygotowania do życia w rodzinie, religii, 

 zajęcia z samoobrony służące nauce odpowiedniego zachowania w  raze 

niebezpieczeństwa w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz 

przysposobienia obronnego, 

 przygotowanie do świadomego korzystania ze środków multimedialnych, 

 prowadzenie działalności informacyjnej przez udostępnienie młodzieży 

adresów stron internetowych dotyczących materiałów edukacyjnych 

związanych z zapobieganiem alkoholizmowi, narkomanii i innym 

uzależnieniom, 

 prowadzenie działalności edukacyjnej przez bibliotekę szkolną. 

 

Spodziewane efekty: 

 Zmniejszenie kontaktowania się uczniów ze substancjami psychoaktywnymi, 

 Zbudowanie wizerunku szkoły bezpiecznej, przyjaznej każdemu uczniowi, 

 Wzrost wiedzy i świadomości uczniów i ich rodzin na temat uzależnień oraz 

przeciwdziałania im, 

 Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i 

uzależnieniem, 

 Nauczycie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i 

rozumienia ludzi, 

 Osiągnięcie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych 

wyborów w życiu, 

 Nauczenie się asertywnego mówienia o własnych myślach, przekonaniach, 

oraz swobodnego wyrażania swoich uczuć i szacunku i empatii wobec innych, 

 Prowadzenie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów. 

Założenia do pracy profilaktycznej: 

 

 

 

 

 

  

 

 

ELIMINACJA LUB REDUKCJA 

CZYNNIKÓW RYZYKA 

WZMACNIANIE 

CZYNNIKÓW 

CHRONIĄCYCH 

PROFILAKTYKA 
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 Ogólne czynniki ryzyka oddziałujące na młodzież:    

o duża dostępność substancji, 

o wystąpienie uzależnienia lub nadużywania substancji, 

o środowisko społeczne promujące używanie substancji, 

o pozytywy stosunek rodziny dziecka lub obojętność na używanie przez niego 

substancji, 

o obyczaje społeczne promujące używanie substancji, 

o reklamy konsumpcyjne, 

o konflikty w rodzinie, 

o doświadczenie izolacji w dzieciństwie, 

o nadpobudliwość i agresja zaznaczona w dzieciństwie, 

o urazy centralnego układu nerwowego, niektóre niepełnosprawności, 

o Zawężone możliwości rozwoju zawodowego, 

o grupa rówieśnicza, w której normami są zachowania dysfunkcyjne, 

o słaba nauka szkolna i zawężone oczekiwania życiowe, 

o wczesna inicjacja.
8
 

 

 Kontekstowe czynniki ryzyka: 

o Warunki rodzinne: 

- Niski status społeczny, 

- Konflikty społeczne, 

- Choroba psychiczna w rodzinie, 

- Słaba więź z rodzicami, 

- Dezorganizacja rodzinna, 

- Zaburzenia w rodzinnej komunikacji. 

o Problemy emocjonalne: 

- Maltretowanie w dzieciństwie, 

- Apatia lub otępienie emocjonalne, 

- Niedojrzałość emocjonalna, 

- Stresujące zdarzenia życiowe, przeżycia traumatyczne, 

- Niska samoocena, 

- Brak kontroli emocji, 

- Labilność emocjonalna. 

o Problemy szkolne: 
                                                           
8
 Por. K. A. Wojcieszek „Profilaktyka w szkole”; Poradnik wychowawcy od red. M. Pomianowskiej.  
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- Niepowodzenia w nauce, 

- Demoralizacja szkolna, 

- Konflikty uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel.  

o Problemy interpersonalne: 

- Odrzucanie przez rówieśników, 

- Alienacja i izolacja, 

- Problemy w komunikacji i wyrażaniu myśli. 

o Kontekst ekologiczny: 

- Zdeintegrowane środowisko sąsiedzkie, 

- Dyskryminacja otoczenia, 

-  Bezrobocie, 

- Nędza. 

o Upośledzenie fizyczne: 

- Komplikacje okołoporodowe, 

- Uszkodzenia narządów zmysłów, 

- Upośledzenie organiczne, 

- Zaburzenia równowagi neurochemicznej. 

o Opóźnienia rozwoju: 

- Inteligencja poniżej poziomu, 

- Niekompetencja społeczna, 

- Deficyt uwagi, 

- Trudności w czytaniu 

- Brak odpowiednich nawyków i umiejętności związanych z praca.
9
 

 Czynniki chroniące: 

o Silna więź z rodzicami, 

o Zainteresowanie nauką i dobre w niej wyniki, 

o Praktyki religijne, 

o Szacunek dla norm i autorytetów społecznych, 

o Pozytywna grupa rówieśnicza.
10

 

 

 

 

 

                                                           
9
 J. D.Coie „Profilaktyka: teoria i badania” 

10
 B. Kukla „Projekt programu profilaktycznego w zakresie wychowania dzieci i młodzieży oparty na wychowaniu 

przez sport i kulturę: 
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III. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW 

Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną fazę w życiu 

człowieka. 

Z perspektywy psychospołecznej właśnie wtedy dokonują się najważniejsze zmiany w 

zakresie obrazu siebie i społecznej percepcji jednostki, formowane są nowe wzorce relacji 

interpersonalnych, gwałtownie wzrasta liczba nowych doświadczeń osobistych i społecznych, 

rozwijane są umiejętności pozwalające na kształtowanie się poczucia własnej kompetencji. 

Tempo oraz sposoby osiągania celów rozwojowych zależą zarówno od samej młodzieży jak i od 

osób, z którymi ona się kontaktuje.  

Okres dojrzewania jest wiec biernym oczekiwaniem na dorosłość i dojrzałość. Wręcz 

przeciwnie – w tej fazie życia młodzi ludzie są bardzo aktywni, eksperymentują z nowymi 

zachowaniami, poszukują nowych ról, nabywają nowych doświadczeń, a tym samym staja się 

innymi ludźmi, o nowych prawach i obowiązkach, mającymi nowe potrzeby i oczekiwania, 

wypełniającymi nowe zadania. 

W procesie tym niezwykle ważną role odgrywają znaczące osoby dorosłe, a zwłaszcza 

rodzice i nauczyciel.
11

 

 

Potrzeby rozwojowe uczniów 

Potrzeby młodzieży Potrzeby korelujące z problemami 

1. Problemy okresu adolescencji: 

- Biologiczne, 

- Społeczne, 

- Psychiczne, 

- Duchowe. 

 Potrzeba samoakceptacji, 

 Potrzeba rzetelnych informacji na temat 

dojrzewania, 

 Potrzeba poczucia bezpieczeństwa i 

własnej wartości, 

 Potrzeba poznania prawdy, 

 Potrzeba doświadczenia miłości. 

2. Problemy prawne: 

- Brak odpowiedzialności za swoje 

zachowanie, 

- Słaby system kontroli wewnętrznej, 

- podejmowanie działań 

nieprzemyślanych i ryzykownych. 

 Potrzeba bezpieczeństwa, 

 Potrzeba konstruktywnych wzorców, 

 Potrzeba autonomii i samodzielności 

3. Problemy związane z kryzysem 

autorytetu dorosłych: 

- Nieporozumienia w domu, 

- Kłopoty w szkole, 

- Kwestionowanie wartości dorosłych 
 

 Potrzeba konstruktywnych wzorców w 

rodzinie, szkole w mediach, 

 Potrzeba autonomii i samodzielności, 

 Potrzeba sukcesu, 

 Potrzeba czytelnych i klarownych 

wymagań i oczekiwań rodziców, 

nauczycieli. 

4. Problemy zdrowotne:  Potrzeba rzetelnej wiedzy o zagrożeniach 

                                                           
11

 Gaś Z  op cit 
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- Niewłaściwe odżywianie, 

- Choroby np. bulimia, anoreksja, 

otyłość 

5. Problemy związane z wysokim 

poziomem neurotyzmu: 

- skłonność do przeżywania stanów 

lekowych, 

- niska odporność na stres, 

- problemy adaptacyjne w nowym 

środowisku. 

 Potrzeba satysfakcji, miłości i radości w 

życiu, 

 Potrzeba akceptacji, 

 Potrzeba poczucia bezpieczeństwa i 

własnej wartości. 

6. Problemy natury psychicznej: 

- Mankamenty komunikowania się, 

- Nieumiejętność nawiązywania  

kontaktów, 

- Kłopoty w kontaktach z rówieśnikami, 

- Niezaspokojona potrzeba akceptacji, 

poczucia bezpieczeństwa i własnej 

wartości, 

- Potrzeba autonomii.  

 Potrzeba kontaktu z rówieśnikami, 

 Potrzeba akceptacji, 

 Potrzeba poczucia bezpieczeństwa i 

własnej wartości, 

 Potrzeba celów życiowych. 

7. Potrzeby związane z zagrożeniami XXI 

wieku: 

- Narkomania, alkoholizm, nikotynizm, 

lekomania, 

- Wczesna inicjacja seksualna, 

- Nerwice, choroby psychiczne, 

- Alergie. 

 Potrzeba szczęścia, zadowolenia, 

 Potrzeba zabawy i odpoczynku, 

 Potrzeba akceptacji w grupie 

rówieśniczej, 

 Potrzeba rzetelnej wiedzy o 

zagrożeniach, 

 Potrzeba asertywnych zachowań, 

 Potrzeba miłości. 

8. Problemy tkwiące w środowisku: 

- Adaptacyjno – integracyjne w nowym 

środowisku, 

- Kłopoty w kontaktach z rówieśnikami, 

- Problemy w nauce, 

- Niedostatek ekonomiczny, 

- Patologia rodziny, uzależnienia. 

 Potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, 

kontaktów z rówieśnikami, 

 Potrzeba sukcesów, 

 Potrzeba miłości rodzicielskiej, 

 Potrzeba bezpieczeństwa, 

 Potrzeba satysfakcji i zadowolenia z 

życia. 
 

Działania skierowane do uczniów 

 Szkoła wspierając wszechstronny rozwój ucznia, musi zachować właściwe proporcje 

między wiedzą a umiejętnościami i wychowaniem.  

To trudne zadanie, bo też szczególny jest wiek rozwojowy młodzieży szkół średnich. 

Konieczne jest odpowiednie profilowanie celów w zakresie wiedzy, wartości oraz specyfiki 

podejmowanych oddziaływań. 

 

W zakresie wiedzy dąży się do tego, aby wyposażyć młodego człowieka w : 

 Informacje dotyczące sposobów skutecznego radzenia sobie z przeżywanymi lękami, 

wynikającymi zarówno z interakcji rówieśniczej, jak i z problemów osobistych, 
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 Wiedzę o specyfice i chemicznej naturze poszczególnych środków odurzających i ich 

interakcjach, 

 Rozumienie istoty wpływów środków odurzających na fizjologię układów: krążenia, 

oddechowego, nerwowego, rozrodczego itp. 

 Rozumienie w jaki sposób środki odurzające wpływają na sprawność koordynacji 

psychoruchowej, co jest  szczególnie ważne przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych 

oraz uprawianie  sportu, 

 Rozumienie jakie mogą ponieść własne straty rozwojowe, 

 Rozumienie społecznej problematyki uzależnień, a w szczególności koszty społeczne 

uzależnień, 

 Rozumienie związku między odurzeniem się a AIDS, 

 Poznanie przepisów prawnych i zarządzeń dotyczących środków odurzających i ich 

używania, 

 Rozumienie istoty działania i wpływu środków społecznego przekazu na zachowanie 

człowieka (zwłaszcza dzieci i młodzież), 

 Pełne rozpoznanie odnośnie do lokalnych problemów uzależnień oraz placówek niosących 

pomoc w zwalczaniu tego rodzaju problemów. 

 

W zakresie wartości młodzież winna zrozumień, ze stopniowo zwiększa się jej pole 

decyzyjne, ale równocześnie zwiększa się poziom odpowiedzialności za własne działania za 

innych. 

Młodzież powinna: 

 Być świadoma swojej odpowiedzialności za tworzenie i zachowywanie środowiska 

wolnego od środków odurzających i to nie tylko w domu, ale również w szkole, w 

dzielnicy itd., 

 Akceptować pogląd, ze społeczeństwo nie toleruje używania środków odurzających, 

 Mieć przekonanie, ze uczestniczenie w działaniach organizowanych przez szkołę i 

sponsorowane przez nią sprzyja zachowaniu wolności od środków odurzających, 

 Zdobywać dobre wzorce i akceptować pozytywne aspekty własnego dojrzewania i 

rozwoju, 

 Być świadomym własnego uspołecznienia i podejmować działania na rzecz rozwijania i 

wzbogacania lokalnej społeczności. 
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W zakresie działań konieczne jest: 

 Włączenie młodzieży w organizowanie i odpowiednie kontrolowanie życia domowego i 

szkolnego, 

 Umożliwianie młodzieży kontaktu z placówkami pomocowymi, wdrożenie ich do 

niesienia pomocy, propagowanie wolontariatu. 

IV. DIAGNOZA PROBLEMÓW – ZAGROŻEŃ MŁODZIEŻY 

Z badań epidemiologicznych wynika, że nadal wzrasta liczba młodych ludzi 

podejmujących rozmaite zachowania ryzykowne. Tym terminem określa się różne 

działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego, 

psychicznego i duchowego jednostki, jak i dla jej otoczenia społecznego.  

Do negatywnych postaw i zachowań ryzykownych, podejmowanych przez 

młodzież naszej szkoły zalicza się:
12

 

 
Wagarowanie   

 

Stosowanie nieracjonalnych diet     Zachowania agresywne 

i wulgarne  

 

Niszczenie mienia         

   Branie narkotyków 

 

Zachowania suicydalne       

  Niska motywacja do 

nauki i rozwoju 

 

Zainteresowania sektami       

Wczesna aktywność 

seksualna   

 

Palenie tytoniu   Picie alkoholu 

             
     

Przeprowadzenie działań profilaktycznych w szkole musi być poprzedzone diagnozą – 

rozpoznaniem obecnego stanu zagrożenia niepożądanymi zjawiskami w rozwoju uczniów 

szkoły. 

Diagnozę opracowano w oparciu o analizę: 

 Wyników badań prowadzonych w I semestrze roku szkolnego 2005/2006 wśród uczniów 

klas pierwszych („Wpływ czynników społeczno – rodzinnych na osiągane przez uczniów 

wyniki w nauce), 

 Wyników badań prowadzonych w II semestrze roku szkolnego 2005/2006  wśród 

uczniów klas drugich („Przemoc i agresja w szkole”), 

                                                           
12

 K. Romanowicz „Znak czasu, czyli o patologicznych zachowaniach dzieci i młodzieży” (publikacja: 
http://www.g3.elk.edu.pl/publikacje/publikacje1.php)z dn. 27.03.2007 r. 

 

http://www.g3.elk.edu.pl/publikacje/publikacje1.php)z
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 Przeprowadzonych  w semestrze drugim w roku szkolnego 2005/2006 w klasach 

maturalnych zajęć „Stres pod kontrolą”,   

 Wyników badań przeprowadzonych w I semestrze roku szkolnego 2006/2007 wśród 

uczniów klas pierwszych („Zagrożenia we współczesnym świecie”), 

 Dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych, 

 Informacji nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych, 

 Rozmów z rodzicami, 

 Informacji z instytucji współpracujących ze szkołą, 

 Opinii uczniów wyrażanych m.in. przez członków Samorządu Uczniowskiego. 

Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie następujących problemów wymagających 

działań profilaktycznych: 

 Narastająca agresja wśród młodzieży, 

 Nieumiejętność rozwiązywania konfliktów, 

 Pojawiające się przypadki kontaktu ze środkami odurzającymi, 

  Brak dyscypliny i niska kultura języka i osobista, 

 Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, 

 Zaburzenia w komunikacji, 

 Brak zainteresowania informacjami dotyczącymi zagrożeń środkami 

uzależniającymi. 

Analizując zagrożenia wśród uczniów i ich rodziców uwzględniliśmy również sytuację 

społeczno – gospodarczą miasta.  

Kalisz jest jednym z miast województwa wielkopolskiego charakteryzujący się wysokim 

bezrobociem strukturalnym. Niesie to za sobą szereg negatywnych konsekwencji odnośnie 

realizacji podstawowych funkcji rodziny: 

 Bezrobocie, bieda, marginalizacja, 

 Niski poziom pragnień o aspiracji młodzieży i ich rodziców, 

 Wysoki poziom egzystencjalnej frustracji. 

V. PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Zadania Formy realizacji 

I. Zapoznanie z: 

 

a) Obowiązującymi 

regulaminami 

1. Zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych 

ze Statutem, WSO, Planem wychowawczym i Planem 

Profilaktyki w każdym roku. 

2. Godziny wychowawcze dotyczące regulaminów 

pomocy materialnej i stypendiów. 

3. Spotkania z pedagogiem szkolnym na temat pracy 

szkoły i pedagoga. 
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4. Informowanie o regulaminach pracowni, Sali 

gimnastycznej i siłowni na lekcjach organizacyjnych. 

 

b) Prawami ucznia i 

człowieka 

1. Godziny wychowawcze dotyczące praw i 

obowiązków uczniów. 

2. Spotkania z pedagogiem szkolnym na temat praw i 

obowiązków. 

c) Instytucjami 

udzielającymi pomocy 

uczniom, młodzieży 

1. Spotkania z pracownikami: Monaru, Karanu, Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej, Policji, Kuratorami 

Sądowymi. 

 

 

d) Zasadami uczenia się 

1. Godziny wychowawcze na temat uczenia się. 

2. Spotkania z pracownikami PPP, pedagogiem. 

3. Godziny w bibliotece szkolnej na temat literatury 

wskazującej techniki uczenia się. 

4. Spotkania na godzinach wychowawczych z 

laureatami i finalistami olimpiad i konkursów na 

temat przygotowania się do nich. 

 

e) Trudnościami okresu 

dojrzewania: 

- Biologicznymi, 

- Społecznymi, 

- Psychicznymi. 

1. Spotkania z lekarzami, pielęgniarką szkolną. 

2. Godziny wychowawcze dotyczące okresu 

dojrzewania. 

3. Spotkania z rodzicami. 

4. Dyskusje po obejrzeniu filmów na godzinach 

wychowawczych. 

5. Gazetki tematyczne w gablotach szkolnych. 

 

 

 

f) Zagrożenia XXI wieku: 

- Uzależnienia, 

- Nerwice i stres, 

- Choroby 

cywilizacyjne. 

1. Godziny wychowawcze o motywach sięgania po 

środki uzależniające. 

2. Godziny wychowawcze o społecznych, 

ekonomicznych i psychicznych skutkach uzależnień. 

3. Spotkania z przedstawicielami Sądu rodzinnego i 

Policji. 

4. Spotkania z pracownikami SANEPID-u na temat 

HIV, AIDS i chorób zakaźnych. 

5. Godziny wychowawcze z pielęgniarka szkolną a 

temat higieny. 

6. Godziny wychowawcze dotyczące zasad właściwego 

odżywiania. 

7. Gazetki tematyczne dotyczące zagrożeń XXI wieku. 

8. Propagowanie i udział w konkursach dotyczących 

zagrożeń. 

II. Diagnozowanie potrzeb 

bytowych 

1. Godziny wychowawcze na temat pomocy 

materialnej. 

2. Stała działalność szkolnej Komisji ds. przyznawania 

stypendiów. 

3. Informowanie w gablotach szkoły o zasadach 

pomocy materialnej. 

4. Wizyty domowe mające na celu rozpoznawanie 



27 
 

sytuacji materialnej uczniów. 

5. Indywidualne rozmowy z uczniami prowadzone 

przez wychowawcę lub pedagoga. 

6. Stała obserwacja uczniów. 

III. Tworzenie 

bezpiecznego, 

wolnego od 

uzależnień 

środowiska 

wychowawczego 

szkoły. 

1. Zapoznawanie uczniów z punktami statutu 

dotyczącymi zakazu używania środków 

uzależniających i opuszczania szkoły podczas zajęć 

lekcyjnych. 

2. Zapoznanie uczniów z programem profilaktyki w 

danym roku. 

3. Systematyczne kontrole toalet i pomieszczeń szkoły 

w ramach dyżurów nauczycieli. 

IV. Konsekwentne 

realizowanie 

priorytetów 

wychowawczych 

szkoły 

1. Spotkania z osobami zajmującymi się profilaktyką w 

szkole i w mieście. 

2. Współpraca ze Strażą Miejską i informowanie o tej 

współpracy uczniów nauczycieli. 

3. Organizacja akcji antyuzależnieniowych. np. Dzień 

bez Papierosa. 

4. Konsekwentne stosowanie nagród i kar zawartych w 

statucie. 

V. Diagnoza zachowań – 

rozpoznawanie 

sytuacji kryzysowych 

1. Szkoła prowadzi obserwacje uczniów i rozpoznaje 

sytuacje rodzinną ucznia. 

2. Pedagog prowadzi rozmowy z wychowawcami. 

 

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas pierwszych – główne zadania do 

realizacji w klasie pierwszej to: 

 Poznanie uczniów, 

 Integracja zespołu klasowego oraz zespołu rodziców, 

 Wypracowanie form współpracy. 

Klasa I 

Działania zorientowane na osobę i wspieranie jej rozwoju. 

Zadania Formy realizacji 

I. Kształtowanie i 

wzmacnianie 

pozytywnego i 

realnego poczucia 

własnej wartości 

1. Warsztaty i zabawy integracyjno – adaptacyjne. 

2. Tworzenie okazji do wzajemnego poznania się 

poprzez imprezy klasowe. 

3. Spotkania z uczniami klas czwartych i działaczami 

SU. 

4. Spotkania z psychologiem, pedagogiem z PPP. 

5. Godziny wychowawcze dotyczące praw dziecka, 

ucznia. 

6. Trening interpersonalny. 

7. Spotkania z uczniami działającymi w wolontariacie. 
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II. Przeciwdziałanie 

sytuacjom stresowym: 

 

 

 

a) Tkwiącymi w szkole 

 

 

 

b) Związanymi z trudną 

sytuacją materialną 

ucznia 

 

 

 

c) Związanymi ze 

zdrowiem 

 

1. Zapoznanie ze szkołą, klasa, wychowawcą, 

dyrektorem. 

2. Poznanie Statutu Szkoły, WSO, Programu 

wychowawczego. 

3. Zajęcia wyrównawcze. 

4. Pomoc koleżeńska w nauce. 

5. Realizacja godzin wychowawczych na temat 

efektywnego uczenia się. 

6. Indywidualna pomoc pedagoga szkolnego i 

kierowania do PPP. 

7. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej ucznia poprzez 

wizyty domowe. 

8. Działalność Szkolnej Komisji ds. przyznawania 

stypendiów. 

9. Przedstawianie trudnych sytuacji, problemów 

zdrowotnych i adaptacyjnych młodzieży na 

posiedzeniach RP. 

10. Kontakt z MOPS-em. 

11. Indywidualna pomoc i opieka ad uczniami 

posiadającymi opinię PPP. 

12. Spotkania w klasach z lekarzami, pielęgniarką 

szkolną. 

III. Przygotowanie do życia 

w grupie poprzez: 

a) Przełamywanie 

onieśmielenia, 

b) Rozwijanie umiejętności 

nawiązywania 

kontaktów 

międzyludzkich, 

c) Identyfikacje z zespołem 

klasowym, 

 

d) Kształtowanie 

otwartości, empatii i 

wzajemnego zaufania w 

grupie. 

1. Organizacja biwaków lub warsztatów 

integracyjnych. 

2. Organizowanie wywiadówek uczniów z rodzicami. 

3. Godziny wychowawcze o zainteresowaniach i 

planach uczniów. 

4. Eksponowanie na forum klasy i szkoły osiągnięć 

portowych i artystycznych uczniów. 

5. Godzina wychowawcza – poznajemy wychowawcę 

klasy. 

6. Przygotowanie klasowej Wigilii, Andrzejek, itp. 

7. Warsztaty z zakresu komunikacji werbalnej i 

pozawerbalnej. 

8. Warsztaty radzenia sobie ze stresem. 

IV. Prowadzenie edukacji 

antyuzależnieniowej 

1. Działania dotyczące przyczyn i skutków uzależnień: 

a. Warsztaty i treningi, 

b. Gazetki tematyczne, 

c. Konkursy. 

2. Działania propagujące wolne od uzależnień formy 

spędzania wolnego czasu. 

3. Spotkania z pracownikami różnych instytucji 

pracujących z młodzieżą uzależnioną. 
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V. Rozpoczęcie działań 

profilaktycznych  
1. Spektakl teatralny lub inne programy profilaktyczne. 
2. Godziny wychowawcze dotyczące omawiania 

spektaklu. 
3. Warsztaty asertywności. 

4. Spotkania z młodzieżowymi liderami promocji 

zdrowia. 
5. Udział klas w happeningu lub innej formie 

dotyczącej promocji zdrowia oraz promującej 

działania artystyczne uczniów. 

 

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas drugich. 

Istotnymi tematami do realizowania w klasie drugiej są: 

 Profilaktyka uzależnień, 

 Profilaktyka innych zagrożeń. 

Klasa II 

Działania zorientowane na właściwy wybór 

Zadania Formy realizacji 

I. Kształtowanie 

asertywnych postaw 

wobec środków 

uzależniających 

poprzez: 

a) Werbalizacje potrzeb, 

b) Wzajemne wspieranie, 

c) Radzenie sobie ze 

stresem, 

d) Sztukę odmawiania. 

1. Warsztaty zachowań asertywnych. 

2. Spotkania z pracownikami różnych instytucji 

pracujących z młodzieżą uzależnioną. 

3. Realizacja na godzinach wychowawczych tematów o 

systemie wartości, kształtowaniu charakteru, itp. 

4. Spotkania z psychologiem, pedagogiem. 

5. Konkury, filmy, inscenizacje i ich omawianie. 

II. Zapoznanie z zasadami 

skutecznej komunikacji 

poprzez: 

a) Analizę przyczyn 

zakłóceń w procesie 

komunikacji, 

b) Rozwijanie 

umiejętności 

aktywnego słuchania, 

c) Poznanie zasad 

skutecznej 

komunikacji, 

d) Rozwijanie empatii. 

1. Warsztaty doskonalące umiejętności komunikowania 

się. 

2. Warsztaty dotyczące rozwiązywania konfliktów. 

3. Spotkania z psychologiem z PPP. 

4. Realizacja zasad skutecznej komunikacji na 

wszystkich zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

5. Spotkania z pracownikami OHP, Biura Pracy. 

III. Kształtowanie 

pozytywnego 

1. Warsztaty dotyczące poczucia własnej wartości, 

2. Trening interpersonalny. 
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myślenia o sobie 

poprzez: 

a) Poznawanie swoich 

mocnych stron, 

b) Docenianie 

własnych 

najmniejszych 

sukcesów 

3. Doskonalenie technik uczenia się. 

4. Organizowanie kół zainteresowań umożliwiających 

uczniom rozwijanie talentów, umiejętności, 

uzdolnień. 

5. Promowanie sukcesów młodzieży (artystycznych, 

naukowych, sportowych itp.) poprzez pochwały, 

nagrody i informacje w gazetce szkolnej. 

IV. Podsumowanie 

rocznych działań 

profilaktycznych w 

klasach II 

1. Udział w profilaktycznych spektaklach teatralnych. 

2. Godziny wychowawcze na temat systemu wartości i 

kształtowania charakteru. 

3. Spotkania z pracownikiem PPP. 

4. Udział w happeningu na temat zdrowia młodzieży. 

V. Profilaktyka chorób 

XXI wieku. 

1. Spotkania z lekarzami rożnych specjalności. 

2. Omawianie tematyki dbałości o zdrowie na 

wszystkich zajęciach i przedmiotach. 

3. Projekcje filmów o tematyce profilaktycznej i 

dyskusje nad nimi. 

4. Organizacja i udział uczniów w konkursach i 

olimpiadach wiedzy o chorobach XXI wieku. 

5. Organizacja akcji: 

a. Nie piję, pomagam nie pić innym, zrywam z 

piciem. 

b. Nie palę, rzucam palenie, pomagam rzucić 

palenie innym. 

c. Światowego Dnia walki z AIDS. 

 

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas trzecich i czwartych. 

Istotnymi  elementami działań do realizacji w klasie trzecie i czwartej są: 

 Podejmowanie przez młodzież decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia, 

czyli istotnych decyzji zawodowych. 

Klasa III i IV 

Kształtowanie odpowiedzialności za życiowe wybory. 

Przygotowanie do pełnienia nowych ról społecznych. 

Zadania Formy realizacji 

I. Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

siebie i innych, za 

podejmowane decyzje i 

zachowania. 

1. Godziny wychowawcze dotyczące właściwych 

wyborów. 

2. Działalność w organizacjach szkolnych. 

II. Szerzenie  wśród 

młodzieży znajomości 

1. Spotkania z policjantem, psychologiem, lekarzem. 

2. Godziny wychowawcze dotyczące praw i 
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prawa i wyrabianie 

nawyku 

poszanowania go.  

obowiązków i odpowiedzialności za ich 

lekceważenie. 

III. Kształtowanie 

właściwych postaw 

wobec uzależnień: 

a) Informowanie o 

społecznych i 

zdrowotnych skutkach 

uzależnień, 

b) Zwalczanie mitów na 

temat uzależnień. 

1. Godziny wychowawcze na temat społecznych i 

zdrowotnych skutków uzależnień. 

2. Programy profilaktyczne. 

3. Filmy o uzależnieniach i dyskusje na godzinach 

wychowawczych. 

IV. Przygotowanie 

uczniów do zdania 

egzaminu 

maturalnego i 

dyplomowego oraz do 

wyboru studiów. 

Przygotowanie ich do 

pełnienia przyszłych 

ról małżeńskich i 

rodzinnych.  

1. Warsztaty o radzeniu sobie ze stresem. 

2. Warsztaty efektywnego uczenia się. 

3. Spotkania z psychologiem z PPP, z 

przedstawicielami wyższych uczelni. 

4. Udział w akcjach: Dzień Otwartej Szkoły. 

5. Udostępnienie aktualnych informacji o szkolnictwie 

wyższym. 

6. Przygotowanie do egzaminu maturalnego i 

dyplomowego. 

7. Zajęcia z WdŻwR i religii oraz godzin 

wychowawczych na temat problematyki małżeństwa 

i rodziny.  

 

Działania alternatywne 

 Zajęcia dodatkowe przeznaczone a dla uczniów pragnących wspólnie z nauczycielem 

poszerzać swoje wiadomości i umiejętności w zakresie jednego przedmiotu lub innej dziedziny 

aktywności. 

Cel zajęć: 

 Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów, 

 Poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany w programie nauczania, 

 Rozwijanie uzdolnień uczniów, 

 Zagospodarowanie wolnego czasu ucznia. 

 

W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczą uczniowie zainteresowani przedmiotem. 

W zajęciach sportowych uczestniczą uczniowie z wysoka sprawności fizyczną i 

predyspozycjami do uprawiania określonej dyscypliny sportowej, wyznaczeni przez nauczycieli 

wychowania fizycznego. 
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W zajęciach rekreacyjno – sportowych uczestniczą uczniowie nie mający predyspozycji do 

udziału w sekcjach specjalistycznych. 

 

Zadania Formy realizacji 

I. Praca w organizacjach 

działających w szkole. 

1. Działalność SU. 

2. Działalność w kolach zainteresowań. 

II. Zajęcia sportowe. 1. Działania Uczniowskiego Klubu Sportowego. 

III. Zajęcia pozalekcyjne. 1. Konkursy dotyczące zdrowia. 

2. Spotkania z pielęgniarką. 

3. Filmy dotyczące zagrożeń cywilizacyjnych. 

4. Gazetki tematyczne 

IV. Organizacja imprez 

masowych. 

1. Kola przedmiotowe: Szkolny Klub Europejczyka, 

działalność kół przedmiotowych. 

2. SKS 

V. Organizacja i 

propagowanie 

olimpiad, konkursów i 

zawodów. 

1. Udział w zawodach sportowych. 

2. Udział w konkursach wiedzy. 

3. Udział w olimpiadach przedmiotowych. 

 

Programy profilaktyczne realizowane w szkole: 

 Teatry profilaktyczne. 

 Narkomania wśród młodzieży. 

 Profilaktyka HIV i AIDS. 

 Stop przemocy. 

 Stres pod kontrolą. 

 Profilaktyka wady cewy  nerwowej. 

 Trening komunikacji interpersonalnej. 

 Trening negocjacji i rozwiązywania konfliktów.  

 Asertywność sztuka bycia sobą. 

 

Spodziewane efekty podejmowanych działań w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej: 

 Zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniu: 

- Nabycie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych środkach odurzających. 

- Nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo. 

- Zdobycie wiedzy na temat skutków prawnych i społecznych używania środków 

odurzających. 

- Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i 

uzależnieniami. 
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- Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia 

ludzi. 

- Zdobycie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w 

życiu. 

 Oczekiwane efekty działalności profilaktycznej pierwszego stopnia: 

- Uczniowie mają szeroką wiedzę o: 

 Problemie uzależnień, bezpośrednich i odległych ich skutkach, 

 Związkach między odurzeniem a innymi chorobami, 

 Niebezpieczeństwie jednoczesnego używania środków chemicznych, 

leków i alkoholu, 

 Wpływanie środków odurzających na różne formy aktywności człowieka, 

 Skutkach prawnych, społecznych i ekonomicznych używania środków 

odurzających, 

 Placówkach i formach pomocy młodzieży, 

 Prawach ucznia i człowieka, 

 Aktach prawnych regulujących życie szkoły. 

 Zmiany w postawach i zachowaniu.  

Uczeń: 

- Dysponuje umiejętnością przeciwstawiania się presji do używania środków 

odurzających, 

- Zachowuje abstynencję do poszczególnych lub wszystkich Sroków odurzających, 

- Dba o własne bezpieczeństwo, 

- Nawiązuje przyjaźń z rówieśnikami zachowując wolność od środków 

odurzających, 

- Rozumie istotę – presji rówieśników, 

- Przyjął prawidłową postawę wobec używania środków odurzających, 

- Zmienił postawę wobec odurzających się rówieśników, 

- Ma poczucie własnej wartości i wie, jak pracować jad jej podnoszeniem, 

- Posiada prawidłową motywację do pokonywania trudności, 

- Zna zasady dobrej komunikacji, 

- Potrafi określić i nazwać pozytywne i negatywne emocje, 

- Rozumie, cym jest stres i wie, jak sobie z nim radzić, 

- Zna sposoby rozwiązywania konfliktów i osiągać kompromis, 

- Rozumie istotę zachowań asertywnych, 
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 Aktywność alternatywna uczniów.  

Uczeń: 

- Włącza się do realizacji programów profilaktycznych i działań interwencyjnych, 

- Angażuje się w programy wsparcia rówieśniczego i pomocy koleżeńskiej, 

- Podejmuje działania o charakterze wolontarystycznym, 

- Uczestniczy w formach aktywności wykluczających używanie środków 

odurzających, 

- Pełni funkcje społeczne w szkole. 

 Pozytywne zmiany w funkcjonowaniu szkoły.  

Uczeń: 

- Osiąga pozytywne wyniki w nauce, 

- Podejmuje wartościowe cele edukacyjne, 

- Uczestniczy w zajęciach sportowych i innych nadobowiązkowych działaniach 

pozalekcyjnych, 

- Nie opuszcza zajęć szkolnych, 

- Pełni funkcję opiekuńcze, 

- Przestrzega postanowień statutu.
13

 

 

Działania podejmowane w szkole w ramach profilaktyki drugorzędowej 

 Działania tego typu są podejmowane wobec osób z tzw. Grup podwyższonego ryzyka. 

Do czynników ryzyka w tych grupach zalicza się: 

 Środowisko społeczne (złe warunki ekonomiczne), 

 Normy społeczne promujące dane zachowania (rodziny patologiczne), 

 Grupa rówieśnicza, w której normą są zachowania dysfunkcyjne (np. zażywanie środków 

odurzających), 

 Defekty w zakresie zdrowia somatycznego, 

 Dysfunkcjonalność w zakresie psychicznym 

W przypadku zarejestrowania negatywnych i aspołecznych zachowań pedagog, profilaktyk 

lub dyrektor szkoły podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania ich skutków: 

 Podejmuje systematyczne rozmowy z uczniem, a gdy sytuacja tego wymaga podejmuje 

interwencje z włączeniem rodziców, 

 Kieruje do specjalistycznych poradni, lekarzy, 

 Obejmuje opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

 Systematycznie współpracuje z Policją, Sądem dla Nieletnich, 
                                                           
13

 http://www.oswg-wawa.edu.pl/pl/akty_prawne/progr_prof.php  z dn. 28.03.2007 r. 

http://www.oswg-wawa.edu.pl/pl/akty_prawne/progr_prof.php%20%20z%20dn.%2028.03.2007
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 Sprawuje opiekę nad uczniami posiadającymi opinię z PPP. 

 

Działania skierowane do rodziców 

1. Informowanie rodziców o pracach szkoły: 

 Zapoznanie ze statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym, Programem 

Profilaktyki, regulaminem organizacyjnym, 

 Organizowanie Dni otwartych Szkoły. 

2. Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole: 

 Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu na zebraniach z rodzicami, 

 Indywidualne spotkania z wychowawcą i pedagogiem, 

 Pisma informujące o wynikach w nauce, 

 Spotkania z pedagogiem i policjantem dla rodziców uczniów klas I na temat 

adaptacji uczniów i pracy pedagoga oraz prewencji. 

3. Współpraca z rodzicami: 

 Pomoc rodziców przy organizacji imprez szkolnych, 

 Systematyczna współpraca z Rada Rodziców. 

 

Zbiorowe formy współpracy z rodzicami 

1. Organizowanie spotkań i wywiadówek. 

2. Zorganizowanie klasowej rady rodziców. 

3. Organizacja indywidualnych spotkań. 

4. Pedagogizacja rodziców. 

 

Indywidualne formy współpracy z rodzicami 

1. Konsultacje pedagogiczne rodziców z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, 

pedagogiem, dyrekcją. 

2. Wizyty domowe. 

3. Kontakty korespondencyjne. 

4. Rozmowy telefoniczne. 

5. Spotkania dotyczące trudności wychowawczych. 

 

Działania skierowane do nauczycieli 

1. Propagowanie kursów i szkoleń: 

 Informowanie o kursach i szkoleniach w pokoju nauczycielskim, 

 Promowanie nauczycieli doskonalących się w profilaktyce  wychowaniu. 
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2. Organizacja szkoleń i warsztatów: 

 Warsztaty asertywnej komunikacji nauczyciel – uczeń, 

 Szkolenie dotyczące profilaktyki uzależnień dla wychowawców klas. 

3. Propagowanie literatury dotyczące profilaktyki uzależnień: 

 Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień. 

VI. OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REAZLIACJĘ 

PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 

Obowiązki dyrektora: 

1. Zakłada, że w jego szkole funkcja profilaktyki musi być spójna z funkcją wychowania. 

2. Pogłębia podstawową wiedzę w zakresie profilaktyki uzależnień i zagrożeń. 

3. Umacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole. 

4. Premiuje doskonalących się nauczycieli z zakresu profilaktyki i uzależnień. 

5. Zachęca młodzież do udziału w działaniach profilaktycznych. 

6. Włącza rodziców do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów: 

wychowawczego i profilaktycznego. 

7. Wspieranie finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne  swoim środowisku. 

 

Obowiązki pedagoga: 

1. Diagnozowanie problemów wychowawczych szkoły. 

2. Współkoordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji programu profilaktycznego i 

wychowawczego szkoły.  

3. Wspieranie wychowawców i pozostałych pracowników w realizacji zadań profilaktyczno 

– wychowawczych wynikających z planu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. 

4. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. 

5. Praca indywidualna i grupowa z uczniami i rodzicami. 

6. Propaguje treści i programy profilaktyczne. 

7. Doskonali się w zakresie wychowywania i profilaktyki. 

 

Obowiązki członków Szkolnego Zespołu ds. Profilaktyki Uzależnień: 

1. Diagnozowanie problemów wychowawczych szkoły. 

2. Realizacja szkolnego Programu Profilaktyki. 

3. Monitorowanie i ewaluacja przebiegu realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki. 

4. Udział w formach doskonalenia dot. Profilaktyki uzależnień. 
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Obowiązki nauczycieli: 

1. Promuje zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu. 

2. Utrzymuje osobowe relacje z uczniami. 

3. Konstruktywnie współpracuje z gronem pedagogicznym oraz pozostałymi pracownikami 

szkoły. 

4. Dokonali się osobowościowo. 

5. Dostrzega indywidualność młodzieży, indywidualizuje oddziaływania. 

6. Ma pozytywne relacje z rodzicami, potrafi pozyskać rodziców do współpracy .    

7. Doskonali się zawodowo. 

 

Obowiązki rodziców: 

1. Maja dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka. 

2. Aktywnie współpracuje ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie  

oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze. 

3. Zdobywają wiedze na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów 

przeciwdziałania im. 

4. Stanowią wzór osobowy – model dla dziecka. 

5. Dbają o dobry kontakt z dzieckiem. 

VII. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH 

PROFILAKTYCZNYCH 

Lp. Nazwa instytucji Adres Numer telefonu 

1.  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 1a 

062 757- 45-10, 

767- 42-13 

2.  Dział Pomocy Środowiskowej ul. Graniczna 1 0-62 768-57-50,  

faks 768-57-766 

3.  
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5 

062 502- 96- 00, 

502- 97- 00 

4.  Kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w 

Kaliszu dla dorosłych 
Al. Wolności 13 062 765-77-32, 

5.  Kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w 

Kaliszu dla nieletnich  
Asnyka 56a 062 765-73-85 

6.  
NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i 

Współuzależnienia w Kaliszu czynna od 

poniedziałku do piątku 7.30-18.30 

ul. Lipowa 5 062 767-20-57 
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Lp. Nazwa instytucji Adres Numer telefonu 

7.  Centrum Interwencji Kryzysowej 

codziennie-pomoc całodobowa 
ul. Graniczna 1 062 767-72-63 

8.  Zespół Interwencji Kryzysowej w Kaliszu 

od poniedziałku do piątku 7.30-21.00 
ul. Graniczna 1 062 767-72-64 

9.  

Punkt Konsultacyjny dla Osób 

Doświadczających Przemocy w Rodzinie 

Alkoholowej i Osób Uzależnionych od 

alkoholu w Kaliszu środa-czwartek 15.30-

19.30 

ul. Śródmiejska 

23 

62 7-24-69 

10. 
Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii w 

Kaliszu poniedziałek-piątek 13.00-19.00 
ul. Graniczna 1 

62 4-22-60 

11. 

Pomarańczowa Linia – punkt 

konsultacyjny dla rodziców, których 

dzieci nadużywają alkoholu, poniedziałek 

i środa 16.00-19.00 

ul. Graniczna 1 
62 7-72-62 

12. 
Pogotowie Dziecięce w Kaliszu – 

przemoc wśród dzieci codziennie  
 062 765-55-98 

13.  Kaliski telefon Zaufania poniedziałek-

piątek 19.00-20.00 
 062 767-72-62 

 

VIII. EWALUACJA PROGRAMU  

Program ten ma charakter otwarty, będzie mógł być poddawany modyfikacjom i 

unowocześnieniom. 

1. Cel ogólny ewaluacji: 

Podniesienie efektywności pracy szkoły. 

2. Cel szczegółowy: 

Sprawdzanie funkcjonowania Szkolnego Programu Profilaktyki w praktyce szkolnej 

oraz jego modyfikacja i wyeliminowanie dostrzeżonych braków. 

3. Rodzaje ewaluacji: 

a) Kształtująca – skupia się na poprawie i wzmocnieniu programu nie tylko w 

jego fazie początkowej, ale i w każdym momencie jego realizacji. Będzie ona 

użyteczna dla twórców i realizatorów tego programów. 

b) Podsumowująca – jest właściwą ocena efektywności programu i stanowić 

będzie podstawę do jego kontynuacji, przetwarzania bądź zaniechania i 
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stwarzania nowego. Jest ona użyteczna dla twórców, realizatorów programu 

oraz dla Dyrekcji  i Organu Prowadzącego Szkołę. 

(tabela) 

Szkolny Zespół ds. Profilaktyki  przygotowuje: 

 Obszary, które podlegać będą ewaluacji. 

 Narzędzia gromadzenia poszczególnych informacji, 

 Analizę zebranych informacji, 

 Ustala kierunki dalszego kształcenia, 

 Informuje o wynikach ewaluacji. 

 

IX. POSTĘPOWNIE DYREKCJI SZKOŁY W PRZYPADKU 

UJAWNIENIA UCZNIA ZAGOŻONEGO DEMORALIZACJĄ  

I PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

 Szkoła jest miejscem, gdzie występują niemal wszystkie nurtujące młodzież problemy 

i związane z tym zagrożenia. 

 Dlatego szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania 

społecznego o podejmowania stosownych działań profilaktycznych, wychowawczych, a w 

przypadku uczniów niedostosowanych – działań resocjalizacyjnych. 

Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora na zaistniałe sytuacje zagrożenia 

oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć 

skuteczność oddziaływań.
14

 

 

Algorytm podstawowych czynności dla dyrektora lub pedagoga szkolnego 

1. Przyjąć do wiadomości informacje o przestępstwie (wykroczeniu) zapewnić dyskrecję 

przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków, o ile to możliwe w 

pomieszczeniu zamkniętym. Odnotować godzinę zgłoszenia oraz zapytać o przyczynę 

ewentualnej zwłoki w podaniu tej informacji. 

2. Zapewnić, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym. 

3. Bez zbędnej zwłoki sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji. 

a) Jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejsza ilością świadków 

uwiarygodnić informację, 

                                                           
14

 Krzysztof Kluczyński „Przewodnik po przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i 
przestępczością” 
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b) Sprawdzić, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce w 

trakcie zajęć szkolnych jego uczestników, 

c) W rozmowie z pokrzywdzony ustalić liczbę sprawców i ich dane personalne, 

d) Nie nagłaśniać zdarzenia. 

4. W przypadku wątpliwości, co do faktu zaistnienia zdarzenia, o ile jest konieczne i 

możliwe, zatrzymać do czasu przybycia Policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę (ów) 

a) Konieczność zatrzymania może wynikać z faktu zakończenia przez nich zajęć 

szkolnych bądź próby ucieczki, ukrycia skradzionych przedmiotów. W przypadku 

zakończenia zajęć, o fakcie zatrzymania bezwzględnie należy powiadomić 

rodziców lub opiekunów prawnych. W  trakcie prowadzenia zajęć szkolnych z 

powiadomieniem należy zaczekać do przyjazdu policji. Nie zależy zatrzymywać 

na „siłę” sprawcy czynu, ale w ramach swojego autorytetu spowodować, by 

pozostał pod opieką pedagoga szkolnego, w oddzielonym pomieszczeniu do 

chwili przybycia Policji, 

b) Jeżeli sprawców jest kilku, w miarę możliwości należy umieścić ich w 

oddzielnych pomieszczeniach, 

c) Ofiarę należy odizolować od sprawców, 

d) Udzielić wsparcia psychologicznego osobom pokrzywdzonym w zdarzeniu, jeżeli 

sytuacja tego wymaga.  

5. W przypadku odnalezienia przedmiotów z przestępstwa lub służących do popełnienia 

przestępstwa należy je zabezpieczyć: 

a) Pozostawić w miejscu znalezienia, zabezpieczając przed przemieszczeniem, 

zniszczeniem, nakrywając je czymś i pilnując, 

b) Zapewnić, by przedmioty te nie były dotykane, a gdy istnieje potrzeba ich 

przemieszczenia, starać się chwytać je w jednym miejscu i zapamiętać miejsce 

uchwycenia. 

6. Odnotować personalia uczestników i ewentualnych świadków zdarzenia. 

7. Powiadomić o zdarzeniu Policję. 

8. Wykonać ewentualne czynności zalecone przez przyjmującego zgłoszenie policjanta. 

 

Algorytm postępowania pedagoga szkolnego w sytuacji ujawnienia ucznia 

zagrożonego demoralizacją 

1. Poinformować o zaistniałym fakcie dyrekcję szkoły. 

2. Pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców, prawnych opiekunów ucznia i informuje 

problemach wynikających z zachowania ucznia. 
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3. W obecności ucznia i rodziców  pedagog przeprowadza rozmowę wychowawczą  

zobowiązuje ucznia do poprawnego zachowania, a rodziców do poszczególnego nadzoru 

nad dzieckiem. 

4. W przypadku braku zainteresowania ze strony rodziców do współpracy ze szkołą na 

rzecz ich dziecka i brakiem poprawy w zachowaniu ucznia, szkoła pisemnie powiadamia 

o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję. 

 

Algorytm postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia będącego 

pod wpływem alkoholu 

1. Odizolować ucznia od klasy, pamiętając, Abu nie zostawić go samego. 

2. W przypadku, gdy swoim zachowaniem i stanem stwarza zagrożenie dla swojego życia 

lub innych osób należy wezwać lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i udzielenia 

pomocy medycznej. 

3. Powiadomić telefonicznie rodziców i zobligować ich do odebrania dziecka ze szkoły. 

4. Ustalić źródło pochodzenia alkoholu. 

5. Ustalić świadków mających wiązek ze zdarzeniem. 

6. Powiadomić Policję w przypadku, gdy stan zdrowia, zachowanie nieletniego i zaistniała 

sytuacja dają powody do interwencji policji. 

7. Policjanci mogą dokonać badania stanu trzeźwości nieletniego, w przypadku 

stwierdzenia w wydychanym powietrzu stężenia alkoholu powyżej 0,25 mg w 1 dm
3 

policja może przewieźć nieletniego do izby wytrzeźwień lub w  przypadku jej braku, do 

policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. O fakcie umieszczenia zawiadamia 

się rodziców. 

8. W porozumieniu z policjantem – specjalistą ds. nieletnich uzgodnić sposób załatwienia 

sprawy. 

 

Algorytm postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia, którego 

zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego 

1. Odizolować ucznia od klasy, pamiętając, aby nie zostawić go samego. 

2. Zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarską. 

3. Powiadomić rodziców i zobligować ich do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 

4. Zawiadomić Policję w przypadku niemożności  kontaktu z rodzicami lub ze względu na 

zachowanie i stan zdrowia ucznia. 

5. Z zachowaniem bezpieczeństwa zabezpieczyć ewentualne komponenty, narzędzia i 

miejsce zdarzenia. 
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6. Ustalić świadków mających związek ze zdarzeniem. 

7. W porozumieniu z policjantem – specjalistą ds. nieletnich ustalić sposób załatwienia 

sprawy. 

W przypadku ujawnienia na terenie szkoły osób zajmujących się sprzedażą środków 

narkotycznych należy niezwłocznie powiadomić o tym Policję, bez nagłaśniania tego w 

środowisku szkolnym. 

 

 

 

Propozycja sposobów powiadamiania o zaistniałym przestępstwie wobec ucznia na 

terenie szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIECKO – ofiara przestępczości 

DZIECKO – świadek przestępczości 

  

WYCHOWAWCA 

KLASY 

INNY NAUCZYCIEL PEDAGOG SZKOLNY 

DYREKTOR SZKOŁY RODZICE 

 

POLICJA 

- Komendant 

- Asystent ds. nieletnich 

- Dzielnicowy  

- inny policjant 
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