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PROGRAM PROFILAKTYKI ZACHOWA Ń RYZYKOWNYCH
ZESPOŁU PLACÓWEK O ŚWIATOWYCH W TRAWNIKACH

(zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 25-11-2002 r.)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii – Dz. U. nr 7,
poz. 468.

2. Zarządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie sposobu nauczania
szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy ożyciu seksualnym człowieka,
o zasadachświadomego macierzyństwa - Dz. U. nr 67, poz. 756.

3. Uchwała Sejmu RP z dnia 18 sierpnia 2000roku pt.: „Polska deklaracja w sprawie
młodzieży i alkoholu” – MP nr 6 z dnia 25 lutego 2000 roku.

4. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 27 listopada 2000 roku –
Dz. U. nr 103, poz. 1097.

5. Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001 roku w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach i
szkołach - Dz. U. nr 13, poz. 110.

6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania - Dz. U. nr 29, poz. 323.

7. Rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych – Dz.
U. nr 10, poz. 96. Wprowadzenie obowiązku uchwalenia przez Rady Pedagogiczne
programu profilaktyki spójnego z programem wychowawczym.

8. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – Dz.
U. nr 11, poz. 109.

9. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

MOTTO:

„UNCJA PROFILAKTYKI JEST WI ĘCEJ WARTA NI Ż FUNT LE-
CZENIA”

Mc Doughall

NACZELNY CEL PROFILAKTYKI:

Ochrona człowieka, dziecka, wychowanka, ucznia przed wszelkimi zakłóceniami roz-
woju.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Uświadomienie wychowankom, uczniom, rodzicom i nauczycielom na czym polega
zdrowy stylżycia.

2. Kształtowanie postaw i zachowań w systemie wartości sprzyjających zdrowiu psy-
chicznemu.

3. Promowanie czynników wpływających na wysoką jakość zdrowia (sport, profilak-
tyka uzależnień).
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4. Dostarczanie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz o
zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu.

5. Pokazywanie perspektyw zdrowego stylużycia i drogi do osiągania satysfakcji
osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających.

6. Kształtowanie postaw emocjonalnych sprzyjających osiągnięciu sukcesużyciowego
i przeciwdziałaniu agresji.

ZADANIA PLACÓWKI W DZIEDZINIE PROFILAKTYKI:

1. Realizacja programu profilaktyki harmonijnie łączącego wychowanie, nauczanie i
rozwijanie umiejętności psychospołecznych z wykorzystaniem:

a) przedmiotów

b) ścieżek edukacyjnych (edukacja prozdrowotna),

c) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,

d) zajęć pozalekcyjnych,

e) zajęć świetlicowych,

f) świetlicy terapeutycznej.

2. Systematyczne prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego
stylu życia.

3. Określenie zadań wszystkich pracowników placówki w zakresie profilaktyki i po-
mocy dzieciom pochodzącym z rodzin zagrożonych uzależnieniem i patologicz-
nych.

4. Upowszechnianie wśród dzieci, rodziców i nauczycieli informacji o dostępnych
formach pomocy osobom zagrożonym uzależnieniami oraz możliwościach rozwią-
zywania problemów uzależnień.

5. Dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych
dzieci oraz stopnia zagrożenia.

6. Wspieranie dzieci zagrożonych uzależnieniem, rozwijanie ich poczucia własnej
wartości oraz motywowanie do podejmowania różnych form aktywności poprzez
organizowanie kół zainteresowań i zajęć świetlicowych.

7. Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych, profilaktycznych,
prozdrowotnych oraz interwencyjnych.

8. Współpraca z różnymi instytucjami w tym z organizacjami pozarządowymi wspie-
rającymi działalność placówek oświatowych w zakresie rozwiązywania problemów
dzieci.

9. Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowaw-
czych i profilaktycznych.
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Zadania Sposób realizacji
Osoba odpowie-

dzialna
Termin reali-

zacji Uwagi

1. Udostępnie-
nie informacji o
formach i moż-
liwościach roz-
wiązywania
problemów
uzależnień.

• Korzystanie z informacji
dostępnych w INTERNECIE

• Udostępnienie i upowszech-
nienie numerów telefonów za-
ufania, adresów instytucji zaj-
mujących się rozwiązywaniem
problemów uzależnień.

n-l informat.

Wychowawcy

SAMORZĄD
UCZNIOWSKI

cały rok

cały rok

2. Promocja
zdrowia i
zdrowego
stylu życia.

• Spotkania z lekarzami,
pielęgniarką

• Spotkania z pracownikami
policji z wydziału ds. nar-
kotyków.

• Pogadanki na lekcjach
wychowania fizycznego,
przyrody, godzin wycho-
wawczych, na zajęciach zin-
tegrowanych, przedszkol-
nych.

• Konkurs o AIDS – wyko-
nanie plakatów.

• Szkodliwość palenia tyto-
niu – konkurs na plakat.

• Uroczystość szkolna po-
święcona promocji zdrowia +
poczęstunek.

• Wycieczki piesze i rowe-
rowe promujące zdrowy tryb
życia.

• Realizacjaścieżki eduka-
cyjnej (edukacja prozdrowot-
na) na poszczególnych
przedmiotach.

• Dzień Sportu Szkolnego.

wychowawcy

wychowawcy

n-le wymie-
nionych

przedmiotów i
wychowawcy

n-le przyrody
i plastyki

n-le plastyki,
wychowawcy

n-l przyrody
i wych. fiz.

Wychowaw-
cy, n-le przy-

rody

wszyscy n-le i
wychowawcy

n-le wych.
fizycznego

cały rok

grudzień

cały rok

grudzień

luty

grudzień

cały rok

cały rok

czerwiec

3. Wspieranie
dzieci zagro-
żonych uza-
leżnieniem.

• Funkcjonowanieświetlicy
terapeutycznej.

• Organizowanie pomocy
koleżeńskiej.

• Organizowanie zajęć po-
zalekcyjnych.

• Organizowanie zajęć wy-

wych.świetli-
cy

wychowawcy

nauczyciele

cały rok

cały rok

cały rok
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równywania wiedzy w kla-
sach I – III.

• Objęcie akcją dożywiania
dzieci z rodzin zagrożonych
uzależnieniem.

nauczyciele

wychowawcy

cały rok

cały rok

4. Wyrabianie
nawyków
kulturalnego
zachowania
się. Przeciw-
działanie agre-
sji.

• Pogadanki, inscenizacje,
konkursy, scenki rodzajowe.

• Zapoznawanie z różnymi
sytuacjami w których warto
odmówić.

• Uczenie postawy asertyw-
nej.

• Uwrażliwianie uczniów na
krzywdę drugiego człowieka
i na zło, jakie niesie za sobą
przemoc – w ramach po-
szczególnych przedmiotów.

• Audycje z wykorzysta-
niem radiowęzła szkolnego
wyrabiające kryteria stosun-
ku dośrodków masowego
przekazu (szczególnie TV),
umiejętności krytycznego i
refleksyjnego odbioru treści.

• Wypracowanie Klasowego
Kodeksu Przeciwdziałania
Przemocy.

• Opracowanie zasad umoż-
liwiających łagodzenie kon-
fliktu – alternatywne sposoby
rozwiązywania napięć

• Gry i zabawy umożliwia-
jące opanowanie i przezwy-
ciężanie złości i agresji oraz
ułatwiające pokojowe roz-
wiązywanie konfliktów

wychowawcy,
nauczyciele

wychowawcy,

nauczyciele

opiekun SU,
n-le j. Pol-
skiego, bi-
bliotekarz,

wych.świetli-
cy

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

styczeń

marzec

kwiecień
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5. Współpraca
z rodzicami

• Spotkania z rodzicami-
wywiadówki, rozmowy in-
dywidualne

• Prelekcje pracowników
policji z wydziału ds. narko-
tyków, przestępczości nielet-
nich

• Pomoc rodziców w orga-
nizowaniu wycieczek, biwa-
ków, uroczystości szkolnych
i klasowych oraz zawodów
sportowych

• Organizowanie zajęć re-
kreacyjno-sportowych dla
dzieci i rodziców

• Organizowanie spotkań z
psychologiem, pedagogiem,
lekarzem terapeutą.

wychowawcy

dyrektor

wychowawcy

wychowawcy

nauczyciele
w-f

wychowawcy

cały rok

styczeń –
marzec

cały rok

listopad,
maj, czer-

wiec

wg potrzeb

6. Współpraca
z instytucjami

• Spotkania z pracownikami
policji

• Spotkania z pracownikami
służby zdrowia

• Prelekcje pracowników
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej wŚwidniku

• Współpraca z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Traw-
nikach- wytypowanie
uczniów potrzebujących po-
mocy, pochodzących z rodzin
zagrożonych uzależnieniem –
dożywianie, zakup wypra-
wek, opieka w ramach zajęć
świetlicy terapeutycznej

• Współpraca z klubem AA

• Szkolenie nauczycieli –
„Jak radzić sobie z agresją w
szkole”

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy

T.Trała,
G.Kopniak,
T.Filipczak

Dyrektor

R. Maziarz

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

cały rok

cały rok

grudzień
styczeń
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• Obóz integracyjny dla
dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym.

T.Trała

T. Filipczak

Autorzy programu:

mgr Jolanta Kądzielewska

mgr Zofia Malinowska

mgr Renata Maziarz

mgr Teresa Trała


