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I. Podstawy teoretyczne 

Profilaktyka, czyli zapobieganie powstawaniu zjawisk i stanów niekorzystnych dla 

człowieka. Działanie to jest realizowane w trzech zakresach: uniwersalnym, 

selektywnym i wskazującym, w zależności od stopnia nasilenia występowania zjawisk 

niekorzystnych w danej grupie odbiorców.  

Profilaktyka na poziomie uniwersalnym adresowana jest do grupy adresatów, wśród 

których zachowania ryzykowne występują na niskim poziomie. Wówczas działania 

profilaktyczne obejmują szerokie spektrum i obszary od kultury, sportu, poprzez rozwój 

zainteresowań, edukację na temat zagrożeń. Są adresowane do całych środowisk  

i dużych grup społecznych. Planujemy objecie tego rodzaju działaniu wszystkich 

uczniów naszej szkoły. 

Profilaktyka na poziomie selektywnym adresowana jest do osób poważnie 

zagrożonych uzależnieniami. Obejmuje działania edukacyjne, wsparcie 

psychologiczne oraz pomoc terapeutyczną dla osób szczególnie narażonych na 

podejmowanie zachowań ryzykownych, ze względu na specyficzne czynniki rodzinne, 

środowiskowe, biologiczne. 

Profilaktyka na poziomie wskazującym obejmuje interwencję po wystąpieniu problemu 

uzależnienia lub poważnej szkody dla osoby podejmującej zachowania ryzykowne. 

Konieczne jest wówczas realizowanie terapii psychologicznej.  

Promocja zdrowia, czyli podejmowanie działań służących kształtowaniu zdrowia oraz 

dobrostanu psychicznego. 

Uzależnienia, czyli zaburzenie w funkcjonowaniu człowieka, klasyfikowane jako 

nieuleczalna choroba psychiczna, wpływające na obniżenie poziomu życia osoby 

doświadczającej tego problemu.  

Zachowania ryzykowne związane z używaniem środków odurzających i innych 

niedozwolonych substancji psychoaktywnych, czyli zachowania osób i grup 

społecznych, narażające na niebezpieczeństwo oraz negatywne skutki dla życia  

i zdrowia dla osób i społeczeństwa. Zachowania ryzykowne zawsze mają negatywny 

wpływ na osobę podejmująca takie działanie jak i na osoby z jej otoczenia. Zachowania 

ryzykowne to m.in.: niedbanie o higienę swojego ciała i o higienę psychiczną, niska 

samoocena, nie staranie się o uzyskanie pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie, 

eksperymentowanie ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi  

i psychoaktywnymi.  
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II. Podstawa prawna 

Przepisy prawa oświatowego 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2156 ze zm.) 

Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532). 

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  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249) 

Przepisy pozaoświatowe 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, 

poz.483) 

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 224) 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 

r., poz. 546) 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. 

U. z 2014, poz. 382 ze zm.) 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930) 

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz.487)  

Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 298 ze zm.)  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z(Dz. U. z 

2015 r. , poz. 1390) 
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Program uwzględnia działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne oraz 

profilaktyczne. Jest zgodny ze Statutem Powiatowego Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. 

 

III. Cele  

 propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych, 

 przeciwdziałanie agresji, przemocy, krzywdzeniu, 

 profilaktyka uzależnień  

 od środków narkotycznych i innych środków psychoaktywnych, w tym 

dopalaczy, alkoholu i nikotyny 

 od gier komputerowych 

 od internetu 

 rozwijanie umiejętności społecznych. 

IV. Metody 

Profilaktyka jest realizowana w czasie zajęć lekcyjnych, szczególnie godzin 

wychowawczych i ścieżek edukacyjnych, dodatkowych zajęć profilaktyczno- 

edukacyjnych oraz zajęć terapeutycznych z psychologiem i pedagogiem. 

Szkoła współpracuje z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz profilaktyki: 

Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna, Policja, Sąd Rejonowy, Poradnie Zdrowia. 

Planujemy w realizacji Programu, stosowanie określonych strategii profilaktycznych: 

 informacyjnej, poprzez dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków 

zachowań ryzykownych. Działaniami takimi jak: warsztaty dla uczniów  

i rodziców, wykłady specjalistów, gry i konkursy, uczymy o skutkach 

przyjmowania substancji psychoaktywnych lub niewiadomego pochodzenia, 

picia alkoholu, palenia papierosów, braku higieny ciała, higieny psychicznej, 

kultury słowa i zachowania. 

 edukacyjnej, poprzez zajęcia warsztatowe i pracę indywidualną z uczniem 

ukierunkowaną na rozwijanie umiejętności społecznych (komunikacji 

interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, sięgania po pomoc w sytuacjach 

trudnych i rozwiązywania konfliktów, asertywności, autoprezentacji, 

niezależności sądów i autonomii). Służy to budowaniu poczucia 
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przynależności do grupy (klasy), satysfakcjonujących związków z ludźmi, 

odnoszeniu sukcesów i wzrostu satysfakcji życiowej. 

 alternatywnej, poprzez ułatwianie angażowania się w działalność 

akceptowaną społecznie, artystyczną, społeczną, sportową. Udział  

w konkursach, spotkaniach i wydarzeniach, inicjatywy na rzecz społeczności 

lokalnej, współpracę, twórczość własną, działanie na rzecz innych. Służy to 

budowaniu w młodych ludziach zaangażowania społecznego, empatii, 

akceptacji, ugruntowaniu samoceny i poczucia wartości własnej.  

 interwencyjnej, poprzez poradnictwo, udzielanie wsparcia osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i osobistej, doświadczającym 

kryzysów.  

 zmian środowiskowych; strategia ta nakierowana jest na identyfikację  

i modyfikację tych elementów środowiska społecznego, które sprzyjają 

zachowaniom problemowym.  

V. Działania 

Przekazywanie młodzieży, rodzicom i nauczycielom rzetelnej wiedzy na temat 

mechanizmów i skutków uzależnienia; omawianie i ćwiczenie skutecznych sposobów 

unikania uzależnienia 

 zajęcia edukacyjne na temat zagrożenia uzależnieniem od dopalaczy, 

narkotyków, alkoholu, nikotyny 

 zajęcia edukacyjne dla uczniów i rodziców na temat zagrożenia uzależnień od 

gier komputerowych, internetu, korzystania z monitora 

 indywidualna opieka nad uczniami z grupy ryzyka (profilaktyka selektywna  

i wskazująca 

 współpraca z Poradnią Uzależnień, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  Policją, Centrum Sanepid, Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną 

 materiały informacyjne, ulotki 

Zajęcia propagujące znaczenie dobrych relacji, jako podstawowego czynnika 

chroniącego przed uzależnieniem,  

Informowanie o chorobach i zagrożeniach współczesnego świata; omawianie 

sposobów minimalizowania ryzyka zachorowania 

 zajęcia edukacyjne na temat występowania, objawów, leczenia nowotworów 
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 zajęcia edukacyjne na temat występowania, objawów, leczenia depresji 

 zajęcia edukacyjne na temat przyczyn, występowania, objawów, leczenia 

bulimii 

 zajęcia edukacyjne na temat przyczyn, występowania, objawów, leczenia 

anoreksji 

 informowanie o zagrożeniach związanych z: pornografią, przypadkowymi 

kontaktami seksualnymi, chorobami zakaźnymi (HIV/AIDS, kiła, rzeżączka), 

 udział w akcjach profilaktycznych, konkursach 

Propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych 

 upowszechnianie zajęć sportowych, kulturalnych i społecznych 

 kształtowanie nawyków dbania o higienę własną, odpowiedni strój 

dostosowany do okoliczności i pory roku, czystość pomieszczeń, w których 

przebywamy 

 upowszechnianie nawyków racjonalnego odżywiania (konkursy kulinarne) 

 propagowanie systematycznych badań i kontynuowania opieki lekarskiej 

 kółka zainteresowań, koła dyskusyjne 

Stanowcze i konsekwentne przestrzeganie zasady zakazu wszelkich środków 

narkotycznych, w tym dopalaczy, alkoholu, nikotyny, na terenie szkoły 

Interwencja kryzysowa wobec osoby podejmującej zachowanie ryzykowne 

 pomoc psychologiczna i pedagogiczna 

 informowanie rodziców/opiekunów 

 jeżeli zachowanie ryzykowne wyczerpuje znamiona czynu karalnego to szkoła 

zawiadamia policję  

Chronienie przed krzywdzeniem, przeciwdziałanie przemocy 

 diagnozę psychologiczno – pedagogiczną  

 warsztaty o rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji 

 zajęcia kształtujące pozytywne wzorce kultury bycia i stosunku do drugiego 

człowieka 

 informowanie na temat zjawiska krzywdzenia: występowaniu, mechanizmach, 

sposobach radzenia w sytuacjach trudnych 

 zajęcia integracyjne w klasach, służące budowaniu bliskich więzi społecznych 

– co chroni przed krzywdzeniem i uwikłaniem w przemoc 

Rozwijanie umiejętności społecznych 
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 warsztaty z technik komunikacji 

 warsztaty uczące rozpoznawania i pozytywnego uwalniania emocji  

 zajęcia służące uczeniu się umiejętności sięgania po pomoc w sytuacjach 

trudnych 

 zajęcia uczące technik relaksacyjnych 

 treningi asertywności 

 treningi negocjacji 

 uczenie technik autoprezentacji. 

VI. Procedury interwencyjne 

Procedura postępowania, gdy uczeń jest agresywny 

1. Zdecydowane i stanowcze przerwanie agresji (np. głośno mówiąc STOP) 

2. Zabezpieczenie nienaruszalności fizycznej i poszanowania godności 

ucznia 

3. Wezwanie wychowawcy, psychologa lub pedagoga 

4. Powiadomienie dyrektora  

5. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji przez dyrektora o dalszych 

działaniach (powiadomienie rodziców i Policji) 

6. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna ucznia (zdiagnozowanie 

problemu) i udzielenie pomocy  

7. Nałożenie kary zgodnie ze Statutem Szkoły.  

Procedura postępowania, gdy uczeń przeszkadza w prowadzeniu lekcji (wulgarne 

zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczyciela, głośne rozmowy, chodzenie 

po sali, niewykonywanie pleceń nauczyciela) 

1. Nauczyciel uczący powiadamia wychowawcę klasy 

2. Wychowawca podejmuje działania wobec ucznia (rozmowy, zachęty, 

naganę); jeżeli nie przynosi to pożądanych efektów: 

3. Wychowawca zawiadamia psychologa i pedagoga 

4. Pedagog lub psycholog prowadzi diagnozę psychologiczno – 

pedagogiczną i udziela pomocy (współpracuje z rodzicami); jeżeli nie 

przynosi to pożądanych skutków pedagog lub psycholog, w porozumieniu 

z wychowawcą klasy powiadamiają dyrektora  

5. Dyrektor udziela kary zgodnie z zapisami w  Statucie. 
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Procedura postępowania, gdy jest podejrzenie, że uczeń jest pod wpływem 

alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, w tym tytoniu, lub posiada 

substancję przypominające narkotyk 

1. Odizolowanie ucznia od reszty uczniów 

2. Zapewnienie nadzoru nad uczniem  

3. Powiadomienie dyrektora  

4. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji przez dyrektora o dalszych 

działaniach (powiadomienie rodziców i policji) 

5. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna ucznia (zdiagnozowanie 

problemu), udzielenie pomocy, skierowanie do odpowiedniej placówki 

terapeutycznej  

6. Wezwanie ucznia do zaniechania negatywnego zachowania  

7. Nałożenie kary zgodnie z zapisami w Statucie.  

Procedura postępowania wobec ucznia zagrożonego zachowaniem suicydalnym 

„S”: zamachem samobójczym lub samouszkodzeniem 

1. Nauczyciel, który powziął informację o zagrożeniu zamacham 

samobójczym lub samouszkodzeniem informuje o trudnej sytuacji ucznia 

wychowawcę i pedagoga lub psychologa  

2. Wychowawca zawiadamia rodzica ucznia oraz dyrektora i ustala 

spotkanie, w którym uczestniczy rodzic, wychowawca i pedagog lub 

psycholog lub dyrektor  

3. Rodzic ucznia jest informowany o trudnej sytuacji dziecka oraz 

konieczności korzystania z pomocy psychologicznej w szkole lub poradni 

psychologiczno – pedagogicznej 

4. Nauczyciele obserwują ucznia, usuwają z jego otoczenia wszystkie 

przedmioty mogące ułatwić próbę S, zapewniają ucznia o swojej 

życzliwości i uwadze.  

5. Wychowawca lub pedagog lub psycholog lub dyrektor dba o to by uczeń, 

co do którego istnieje zagrożenie zamachu samobójczego lub 

samouszkodzenia, był przekazany po zakończeniu pobytu w szkole, pod 

opiekę rodzica lub osoby pełniącej wobec ucznia rolę rodzica   

6. W razie wysokiego stopnia zagrożenia wystąpieniem zachowania 

suicydalnego (szczegółowe plany samobójcze, determinacja lub apatia 

ucznia, zobojętnienie, brak nawiązania rozmowy i współpracy  
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z nauczycielami) wychowawca lub pedagog lub psycholog lub dyrektor 

zawiadamia służby ratownicze (tel. 112) o zagrożeniu zamachem 

samobójczym lub samouszkodzeniem ucznia 

7. Pedagog lub psycholog sporządza notatkę ze zdarzenia i przechowuje  

w dokumentacji psychologiczno – pedagogicznej dotyczącej ucznia.  

VII. Monitoring i ewaluacja  

Program Profilaktyczny będzie monitorowany poprzez obserwację i analizę zachowań 

uczniów podczas zajęć lekcyjnych i przerw, analizę frekwencji uczniów, analizę 

dokumentacji wychowawców, pedagoga i psychologa. 

Ewaluacja będzie przeprowadzona corocznie na podstawie ankiety dla rodziców  

i nauczycieli (wzór ankiety jest załącznikiem).  

Wyniki ankiet będą podstawą do przedłużenia lub zmodyfikowania zadań założonych 

w Programie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęty przez:  

 

Radę Pedagogiczną w dniu 28.09.2016 r. 

Radę Rodziców w dniu 26.09.2016r. 

Samorząd Uczniowski w dniu …………….. 

 


