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PROGRAM PROFILAKTYKI 

 

na rok szkolny 2015 – 2016 

 

Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, 

obejmuje swoim działaniem wszystkich wychowanków 

Podstawa prawna: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu  i form prowadzenia                   

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii 

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 

28 i 875)  

 

Wstęp 

Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju  

i zachowaniu się uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz 

wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami. Ma szczególne znaczenie wśród 

młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie hierarchii wartości, kształtują się relacje z innymi 

ludźmi, buduje się poczucie pewności siebie. 

Program będzie wspomagał wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów oraz 

wskazywał sytuacje podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji zdiagnozowanych zagrożeń. 

 

W zakresie profilaktyki pierwszorzędowej obejmuje:  

- promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania; 

- informowanie o skutkach zachowań ryzykownych; 

- wspieranie rozwoju zaspokajania potrzeb własnych; 

- nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi; 

- zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów 

W zakresie profilaktyki drugorzędowej obejmuje: 

- działania umożliwiające wczesną identyfikację osób z grupy podwyższonego ryzyka; 

- współpracę ze specjalistami; 

- zajęcia socjoterapeutyczne; 

- poradnictwo rodzinne. 
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Cel główny: 

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych                                   

i profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli i pracowników 

szkoły na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole. 

 

Cele szczegółowe: 

 

1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły , m.in. przez: 

1) Kształtowanie przyjaznego klimatu w placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych 

oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, rodziców i uczniów; 

2) Zwiększanie świadomości uczniów na temat powstawania, funkcjonowania, przejawów i skutków 

dyskryminacji oraz narzędzi ich zwalczania; 

3)Integrowanie środowiska placówki, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych 

odmiennych kulturowo; 

4) Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, wspieranie ich działalności woluntarystycznej; 

5)Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 

6) Rozwijanie potencjału szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów; 

7) Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców; 

8) Zwiększanie roli rodziców w szkole; 

9) Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły z zakresu profilaktyki                                       

i bezpieczeństwa: policją, prokuraturą, poradnią psychologiczno- pedagogiczną , pracownikami 

gminy, powiatu ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. 

 

2. Zapobieganie problemom i sytuacjom problemowym młodzieży, m.in. przez: 

1) Działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych 

związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów; 

2) Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy; 

3) Profilaktykę uzależnień od gier komputerowych, Internetu, hazardu; 

4) Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku 

cyfrowym, w szczególności tzw. nowych mediów; 

5) Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, m.in. związanych z wyjazdami 

rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie; 
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6) Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych, społecznych i życiowych wśród 

uczniów( samokontrola, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji). 

 

3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, m.in. przez: 

1) Zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu 

życia i podejmowania działań prozdrowotnych; 

2) Ukierunkowanie uczniów na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie 

postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi; 

3) Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności 

fizycznej w szkole; 

4) Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów. 

 

4. Mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, m. in. przez: 

1) Bieżące monitorowanie frekwencji uczniów; 

2) Poznanie czynników wpływających na niską frekwencję uczniów; 

3) Stosowanie w szkole jednolitego systemu usprawiedliwień nieobecności i zwolnień z zajęć; 

4) Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień z zajęć 

oraz systemem  nagród związanych z frekwencją; 

5) Uświadomienie uczniom szczególnego wpływu liczby godzin nieusprawiedliwionych na osiągane 

wyniki w nauce oraz na ocenę zachowania; 

6)  Uświadomienie wpływu nieobecności na możliwość nieuzyskania promocji do następnej klasy; 

7) Szybkie informowanie rodziców o wagarach dziecka; 

8) Opracowanie systemu nagradzania za wysoką frekwencję uczniów w szkole: 

- konkurs na klasę o najwyższej frekwencji 

- nagrody na koniec roku szkolnego dla uczniów o najlepszej frekwencji. 

 

Spodziewane efekty: 

1. Podwyższanie wyników w nauce i wzrost frekwencji na zajęciach szkolnych. 

2. Umiejętność dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach życiowych. 

3. Świadomy udział uczniów w różnych formach spędzania czasu wolnego. 

4. Uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania, potrafią współpracować w zespole, są  

    wrażliwi na potrzeby innych. 

5. Wzrost bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

6. Zapewnienie różnorodnej pomocy potrzebującym. 



4 
 

7. Lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami. 

8. Większa świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu,    

    Narkotyków i innych dopalaczy. 

9. Wykształcenie umiejętności wśród uczniów radzenia sobie z uzależnieniem i skutecznego  

    szukania pomocy. 

10. Zwrócenie większej uwagi uczniów na dbałość o swoje zdrowie i podejmowanie środków  

     zaradczych w sytuacjach zagrożenia  

 

Działania profilaktyczne skierowane do rodziców/opiekunów uczniów (realizowane przez cały 

rok szkolny 2015/2016): 

 

Działania Formy realizacji/ termin realizacji 

 

I. Poszerzenie wiedzy na temat 

uzależnień od substancji 

psychoaktywnych oraz usprawnienie 

umiejętności  rozpoznawania przejawów 

zachowań ryzykownych wśród 

młodzieży; dostarczenie rodzicom 

aktualnej wiedzy dotyczącej pomocy 

specjalistycznej, zwłaszcza w zakresie 

przeciwdziałania używaniu środków        

i substancji psychoaktywnych 

 

 

 

- przeprowadzony przez terapeutę uzależnień: 

- warsztat tematyczny dotyczący uzależnień od substancji 

psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, substancje 

zmieniające świadomość i zachowanie) 

- ulotki i foldery informacyjne dotyczące zagrożeń związanych 

z narkotykami dostępne dla rodziców uczniów na tablicy przed 

gabinetem pedagoga/psychologa szkolnego 

- poradnictwo i informowanie o dostępnych specjalistycznych 

formach pomocy w ramach dyżurów dla rodziców i opiekunów 

uczniów 

- zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki używania 

substancji i środków psychoaktywnych prowadzone przez 

pedagoga/psychologa szkolnego w ramach zebrań dla rodziców 

II. Uświadamianie zagrożeń 

związanych z okresem dorastania oraz 

podnoszenie poziomu wiedzy na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń 

zdrowia psychicznego w okresie 

dorastania 

- indywidualna psychoedukacja rodziców/opiekunów 

prowadzona w czasie dyżurów pedagoga, psychologa 

szkolnego oraz psychologa z poradni psychologiczno-

pedagogicznej  
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III. Uświadomienie konsekwencji 

prawnych związanych z naruszaniem 

przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii oraz procedur postępowania 

obowiązujących w sytuacji zagrożenia 

uzależnieniami 

- przekazanie informacji dotyczących w/w konsekwencji 

prawnych oraz procedur postępowania podczas zebrań dla 

rodziców 

- ulotki i foldery informacyjne dostępne dla rodziców uczniów 

na tablicy przed gabinetem pedagoga/psychologa szkolnego 

 

 

 

Pozostałe działania profilaktyczne skierowane do wszystkich uczniów, w tym działania z udziałem 

instytucji i organizacji pozaszkolnych oraz społeczności lokalnej (realizowane przez cały rok 

szkolny 2015/2016): 

Działania Formy realizacji/termin realizacji 

 

I. Kształtowanie umiejętności uczniów 

pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w 

środowisku cyfrowym 

 

- warsztaty tematyczne w klasach dotyczące 

bezpiecznego korzystania z sieci, mediów 

społecznościowych, używania mediów 

elektronicznych, zagrożenia cyberprzemocą                       

i cyberbullingiem; przeprowadzenie badań 

ewaluacyjnych określających zagrożenie  

cyberbullingiem  

II. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci 

Internetowej poprzez edukację o prawach 

człowieka 

- godziny z wychowawcą poświęcone problematyce 

praw człowieka, przeciwdziałaniu dyskryminacji i 

mobbingowi    ulotki, foldery i materiały informacyjne 

o tematyce praw człowieka, przeciwdziałaniu mowie 

nienawiści w Sieci  

III. Propagowanie postawy otwartości na 

drugiego człowieka, działania na rzecz 

społeczności lokalnej 

- działania charytatywne i wolontariat (m.in. 

współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, WOŚP ….. 
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IV. Pobudzanie aktywnego podejścia do 

działań profilaktycznych; tworzenie pozytywnej 

atmosfery wokół projektów mających na celu 

propagowanie działań profilaktycznych,  

wspieranie 

inicjatyw uczniowskich w zakresie profilaktyki 

- rozmowy członków zespołu profilaktycznego z 

wychowawcami oddziałów mające na celu określenie 

bieżących potrzeb w zakresie profilaktyki  

 

 

 

V. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w 

szkole poprzez działania systemowe (przy 

współpracy z m. in. Komendą Policji, strażą 

pożarną) 

- udział w projektach 

 

 

Działania profilaktyczne skierowane do nauczycieli (realizowane przez cały rok szkolny 

2015/2016): 

 

Działania Formy realizacji/termin realizacji 

I. Usprawnienie umiejętności dostosowywania 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

możliwości psychofizycznych oraz potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów; 

przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym; 

podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli na temat 

prawidłowości rozwoju oraz zaburzeń zdrowia 

psychicznego w okresie dorastania 

- przeprowadzenie spotkania informacyjno – 

szkoleniowego przez psychologa  

II. Poszerzenie wiedzy na temat używania 

substancji i środków psychoaktywnych oraz 

usprawnienie umiejętności  rozpoznawania 

przejawów zachowań ryzykownych wśród 

młodzieży 

- przeprowadzenie przez terapeutę uzależnień  

warsztatu tematycznego dotyczącego uzależnień od 

substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, 

substancje zmieniające świadomość i zachowanie)  
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III. Doskonalenie umiejętności zawodowych 

nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w sytuacjach używania 

substancji psychoaktywnych oraz podejmowania 

przez uczniów zachowań ryzykownych  

- spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące 

sposobów podejmowania szkolnej interwencji 

profilaktycznej oraz procedur postępowania w 

sytuacji używania substancji i środków 

psychoaktywnych przeprowadzone przez pedagoga i 

psychologa szkolnego 

- udział pedagoga/psychologa szkolnego w 

specjalistycznych szkoleniach i konferencjach z 

zakresu profilaktyki, w tym profilaktyki narkomanii 

 

 


