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I.  PODSTAWA PRAWNA 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. 

Konwencja o Prawach Dziecka z dn. 20 listopada 1989r. 
ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r.  

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dn. 26 października 1982r.  

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych z dn. 9 listopada 1995r. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 29 lipca 2005 r. 
(z późniejszymi zmianami). 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 
2005 r. 

Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (z późniejszymi 
zmianami). 

Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych form 
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci 
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem z dn. 31 stycznia 2003r. 

Rozporządzenie MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach z dn. 17 listopada 2010r. 

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dn. 
26 października 1982r. (z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół z dn. 23 grudnia 2008r. oraz 
Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. 
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II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU: 
 

Współczesna profilaktyka jest rozbudowaną dziedziną obejmującą 

teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat: 

 

 czynników ryzyka i czynników chroniących przed problemami 

związanymi z zachowaniami ryzykownymi,   

 

 modeli teoretycznych wyjaśniających zjawisko zachowań 

ryzykownych, 

 

 skutecznych strategii profilaktycznych, czyli sposobów 

postępowania w  realizacji celów programu. 

 

Profilaktyka to: 

 

 eliminacja lub redukcja czynników ryzyka, 

 wzmacnianie czynników chroniących. 

  

 Profilaktyka realizowana jest podczas działalności edukacyjnej 

i pozalekcyjnej szkoły w ramach godzin wychowawczych oraz w postaci 

odrębnych działań profilaktycznych. Wszyscy nauczyciele prowadzą 

działania profilaktyczne i mają osobisty, wpływ na rozwój ucznia. 

 
 
PROGRAM ZAWIERA TRZY GŁÓWNE POZIOMY PROFILAKTYKI: 
 
Profilaktyka uniwersalna - działania kierowane do wszystkich, bez 

względu na stopień ryzyka rozwoju problemów ze zdrowiem 

psychicznym, na jakie narażone są poszczególne osoby. 
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Profilaktyka selektywna - działania adresowane do jednostek lub grup 

osób, które są w stopniu wyższym niż przeciętny narażeni na rozwój 

problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych.  

 

Profilaktyka wskazująca - działania ukierunkowane na jednostki 

szczególnie zagrożone rozwojem problemów związanych 

z zachowaniami ryzykownymi np. używaniem substancji 

psychoaktywnych  u których rozpoznano już pierwsze symptomy 

zaburzeń.  

 
 
W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ SZKOŁA BĘDZIE 

REALIZOWAĆ: 

 STRATEGIĘ PRZEKAZU INFORMACJI (dostarczanie 

przekonujących informacji może przeciwdziałać sięganiu przez 

odbiorców po substancje psychoaktywne oraz zapobiegać 

zachowaniom ryzykownym). 

 

 STRATEGIĘ KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH 

(umiejętność osiągania celów i zaspokajania potrzeb w konstruktywny 

sposób zmniejsza ryzyko podejmowania zachowań ryzykownych). 

 

 STRATEGIĘ UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH (wzmacnianie 

więzi z rodzicami przeciwdziała pojawieniu się i nasileniu problemów 

związanych z podejmowanymi zachowaniami ryzykownymi). 

 

 STRATEGIĘ ALTERNATYW (włączenie młodego człowieka do grup 

realizujących pozytywne cele przeciwdziała podejmowaniu zachowań 

ryzykownych). 
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 STRATEGIĘ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKOWYCH 

(zmiana warunków życia w społeczności wpływa na postawy 

i zachowania uczniów). 

 

III. CELE OGÓLNE 
 

 Tworzenie warunków wspierających wszechstronny rozwój uczniów, 

propagowanie i promowanie zdrowego stylu życia oraz 

przeciwdziałanie występowaniu zachowań ryzykownych.  

 

 Stałe i systematyczne działania zapewniające bezpieczeństwo 

w szkole. 

 

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE 
 
STRATEGIA PRZEKAZU INFORMACJI 
 

 Wyposażenie uczniów i rodziców w wiedzę na temat konsekwencji 

sięgania po środki zmieniające świadomość (papierosy, alkohol, 

dopalacze, leki, narkotyki). 

 

 Zwiększenie świadomości o niebezpieczeństwach w świecie 

multimediów. 

 

 Dostarczanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności związanych 

z okresem dojrzewania. 

 

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

 

 Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. 
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STRATEGIA KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH 
 

 Kształtowanie właściwych postaw społecznych. 

 Doskonalenie umiejętności radzenia w sytuacjach trudnych. 

 Poznawanie siebie. 

 
STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH 
 

 Doskonalenie przez rodziców i nauczycieli kompetencji 

wychowawczych. 

 Włączanie rodziców do życia klasy/szkoły. 

 

STRATEGIĘ ALTERNATYW 
 

 Zaspokajanie potrzeb uczniów jako alternatywa do zachowań 

ryzykownych. 

 
STRATEGIĘ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKOWYCH 
 

 Optymalny rozwój uczniów. 
 

 

V. SPODZIEWANE EFEKTY DZIAŁAŃ 
 
 Spodziewamy się, że w wyniku oddziaływań profilaktycznych nasi 

uczniowie będą rozumieli siebie i innych, opanują umiejętności 

radzenia sobie w pełnej zagrożeń rzeczywistości społecznej oraz będą 

świadomie wpływać na własne losy i aktywnie kreować rzeczywistość, 

aby sprzyjała ich rozwojowi osobistemu i nie zagrażała zdrowiu. 
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VI. PROCEDURY OSIĄGANIA ZAMIERZONYCH CELÓW 

 Na każdy rok szkolny opracowywany będzie HARMONOGRAM 

ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA. 

Harmonogram zawierał będzie szczegółowe zadania, formy ich 

realizacji, osoby odpowiedzialne i termin realizacji poszczególnych 

działań. 

W realizacji zaplanowanych działań profilaktycznych uczestniczyć 

będą: dyrekcja szkoły nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy 

szkolni, pielęgniarka szkolna, specjaliści, policjanci, kuratorzy sądowi. 

     

VII.  METODY I FORMY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:  

 tematyczne lekcje wychowawcze, 

 warsztaty, 

 spotkania ze specjalistami,  

 przedstawienia profilaktyczne, 

 zajęcia socjoterapeutyczne,  

 konkursy,  

 konsultacje, porady indywidualne dla uczniów i rodziców udzielane 

przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów i specjalistów, 

 gazetki ścienne,  

 ulotki, plakaty o charakterze profilaktycznym,  

 imprezy i akcje profilaktyczne,  

 działalność samorządów uczniowskich i innych organizacji 

działających na terenie szkoły,  

 pomoc świetlicy i biblioteki,  

 pomoc koleżeńska.   
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VIII.  EWALUACJA 
 

 Ewaluacja programu odbywać się będzie na koniec pierwszego 

semestru oraz na zakończenie roku szkolnego. Podstawową formą 

ewaluacji będą: 

 

 ankiety skierowane do uczniów i rodziców, 

 obserwacje dokonywane przez wychowawców, nauczycieli, 

pedagogów szkolnych, pracowników szkoły, 

 rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 

 analiza dokumentów szkolnych. 

 

Na zakończenie pierwszego semestru oraz na zakończenie roku 

szkolnego nauczyciele złożą sprawozdania z podjętych działań 

Zespołowi ds. Profilaktyki i Bezpieczeństwa. Zespół podsumuje 

realizację programu na radzie pedagogicznej. 

 

Program opracował  Zespół d.s. Profilaktyki i Bezpieczeństwaw składzie: 

 Anna Rasiuk- pedagog Gimnazjum, lider Zespołu, 

 Dorota Ostaszewska – pedagog Szkoły Podstawowej, lider  Zespołu, 

 Marek Charytoniuk- Szkolny Koordynator d.s. Bezpieczeństwa, 

 Ewa Głowacka – członek Zespołu, 

 Anna Kraśnicka - członek Zespołu, 

 Elżbieta Mackiewicz – członek Zespołu, 

 Anna Bogdanowicz - członek Zespołu, 

 Elżbieta Januszkiewicz – członek Zespołu, 

 Daniel Szemiot - członek Zespołu. 

 
PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 
W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 ZATWIERDZONY DO REALIZACJI DNIA 
03.09.2012r. 


