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PODSTAWA PRAWNA DO REALIZACJI DZIAŁA Ń 

PROFILAKTYCZNYCH 

 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

3. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku 

4. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 

26 października 1982 roku 

5. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 roku  

6. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z dnia 2 

listopada 1995 roku. 
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„NAWET NAJLEPSZE OSI ĄGNIĘCIA 
DYDAKTYCZNE NIE POWINNY CIESZY Ć 
JEŚLI NIE ID Ą W PARZE 
Z SUKCESAMI WYCHOWAWCZYMI”  

 

I. WSTĘP 

Nadrzędnym celem edukacyjno – wychowawczym szkoły jest wszechstronny rozwój 

ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczyciela -

wychowawcę zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. 

Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez: 

• szkolny zestaw programów nauczania 

• program wychowawczy szkoły 

• program profilaktyki 

Elementy te tworzą spójną całość, a ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej 

szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

Współczesna profilaktyka naukowa wyróżnia 3 poziomy profilaktyki. 

Profilaktyka pierwszorzędowa  adresowana jest do ogółu dzieci i młodzieży (grupy niskiego 

ryzyka). Głównym terenem działań jest szkoła. Profilaktyka pierwszorzędowa ma dwa cele: 

promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie 

zasięgu zachowań ryzykownych (zachowania ryzykowne – różne działania niosące ryzyko 

negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego jak i psychicznego jednostki, jak 

i dla jej otoczenia społecznego). Poprzez różne działania  przekazuje się młodzieży 

komunikat: „POCZEKAJ DO DOROSŁOŚCI”.  

Profilaktyka drugorz ędowa adresowana jest do grupy podwyższonego ryzyka, a więc do 

osób, które przeszły już inicjację i u których występują liczne lub poważne problemy 

(osobiste, rodzinne, szkolne)Celem działań jest ograniczenie głębokości i czasu trwania 

dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych(np. poradnictwo rodzinne i 

indywidualne, socjoterapia). Poprzez różne działania przekazuje się młodzieży komunikat: 

„WYCOFAJ SIĘ”  (dopóki jeszcze możesz). 

Profilaktyka trzeciorz ędowa adresowana jest do grupy wysokiego ryzyka (uzależnionych). 

Ma na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej 

oraz umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. Głównie jest to leczenie, 

rehabilitacja i resocjalizacja.  

 

W szkole realizujemy głównie profilaktykę pierwszorzędową  oraz drugorzędową. 
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II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA KLASOWEGO 

Nauczyciel wychowawca diagnozuje na podstawie ankiet, obserwacji, wywiadów  

środowisko klasowe wychowanków. 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy działania profilaktyczne uwzględniać będą 

następujące strategie: 

• Informacyjno – edukacyjna - nastawiona na przekazywanie informacji o 

zagrożeniach oraz ćwiczenie ważnych umiejętności życiowych 

• Alternatywna – umożliwiająca uczniom zaspokojenie potrzeby aktywności i 

osiągnięć poprzez angażowanie się w jakąś pozytywną działalność 

• Specjalistyczna pomoc – dla uczniów z grup ryzyka, podjęcie działań 

interwencyjnych 

 

III. CELE 

1. Minimalizowanie przyczyn agresji oraz kształcenie opanowania techniki 

radzenia sobie z agresją innych. 

2. Promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji (np. 

alkoholowej,    narkotykowej). 

3. Rozwijanie psychospołecznych umiejętności życiowych uczniów 

umożliwiaj ących wycofanie się z ryzykownych zachowań. 

4. Wzrost kompetencji nauczyciela wychowawcy i rodziców w zakresie 

profilaktyki zagro żeń oraz umiejętności wychowawczych 

 

IV. ADRESAT PROGRAMU: - Uczniowie – wychowankowie klasy IIIa 

V. REALIZATORZY : nauczyciel wychowawca pedagog szkolny, pielęgniarka 

szkolna 

VI. MIEJCE REALIZACJI : zajęcia lekcyjne: godzina do dyspozycji wychowawcy 

oraz pozalekcyjne. 

VII. FORMY I METODY PRACY:  warsztaty zajęciowe, zajęcia tematyczne, 

pogadanka powiązana z dyskusja, praca w grupach i indywidualna, zabawy, konkursy, 

wycieczki, imprezy rekreacyjno – sportowe. 
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VIII. OSIAGNIĘCIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU  

 

� Uczniowie w zakresie wiedzy powinni: 

•  posiadać informacje o środkach odurzających i ich działaniu 

• rozumieć istotę wpływu nikotyny, alkoholu i innych środków odurzających na 

fizjologię układów: krążenia, oddechowego, nerwowego i rozrodczego 

• rozumieć wpływ środków odurzających na sprawność koordynacji 

psychoruchowej, co jest szczególnie ważne w odniesieniu do osiągnięć w nauce, 

prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz uprawiania sportów 

• rozumieć społeczną problematykę uzależnień i innych zaburzeń, a w szczególności 

ich koszty społeczne zakres i drogi rozpowszechniania się  

• rozumieć związki między odurzaniem się i kontaktami seksualnymi a AIDS 

• znać przepisy prawne i zarządzenia lokalne dotyczące środków odurzających i ich 

używania 

• rozumieć istotę działania i wpływu środków masowej informacji na zachowanie 

człowieka (zwłaszcza dzieci i młodzieży) 

• posiadać pełne rozeznanie odnośnie lokalnych rozmiarów,  problemów psycho – 

społecznych oraz placówek niosących pomoc 

 

� W zakresie wartości uczniowie powinni: 

• Być świadomi swojej odpowiedzialności za tworzenie i zachowywanie zdrowego 

środowiska w domu rodzinnym, szkole, w najbliższym otoczeniu  

• Akceptować pogląd, że społeczeństwo nie toleruje używania środków 

odurzających i innych zachowań niszczących zdrowie 

• Posiadać przekonanie, że uczestniczenie w działaniach organizowanych przez 

szkołę (zawody sportowe, imprezy rekreacyjno – rozrywkowe, wycieczki 

krajoznawczo - turystyczne) sprzyja zachowaniu zdrowia 

• Rozwijać poczucie własnej wartości i akceptować pozytywne aspekty własnego 

dojrzewania i rozwoju 

• Być świadomymi własnego uspołeczniania i podejmować działania na rzecz 

rozwijania i wzbogacania lokalnej społeczności 
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� Rodzice powinni: 

• Mieć jasno ustalony i akceptowany przez dziecko system norm, wartości i zasad 

• Aktywnie współpracować ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane 

wspólnie oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze 

• Dostarczać wzorców zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego 

• Kształtować poczucie własnej wartości u dziecka, okazywać jemu miłość i 

szacunek 

• Posiadać wiedzę na temat potrzeb rozwojowych dzieci oraz zagrożeń i możliwości 

przeciwdziałania im 

� Nauczyciel powinien: 

• Posiadać aktualną wiedzę na temat profilaktyki 

• Dostarczać wzorców konstruktywnego stylu życia 

• Posiadać umiejętność pozwalającą na utrzymywanie osobowych relacji z uczniem 

• Posiadać umiejętność mobilizowania uczniów i rodziców do włączania się w 

programy profilaktyczne 

 

 

IX. SPOSOBY MONITORO WANIA I EWALUOWANIA 

 

Dokonywanie ewaluacji jest niezbędnym elementem każdego nowoczesnego programu. 

Ewaluacja jest sposobem rozpoznawania i rozwiązania różnych niejasnych zagadnień, by 

działania profilaktyczne były skuteczniejsze i efektywniejsze. Planując ewaluację działań 

profilaktycznych  wzięłam pod uwagę 3 poziomy, na których będzie prowadzona ewaluacja. 

• Ewaluacja procesu 

• Ewaluacja wyniku 

• Ewaluacja wpływu 

 

Ewaluacja procesu jest także zwana formatywną lub monitorowaniem przebiegu działań. 

Polega na stałej obserwacji działań tego co się dzieje, po to aby w razie potrzeby dokonać 

niezbędnych korekt. Przeprowadzenie ewaluacji procesu dostarczy nam odpowiedzi na 

pytania: 
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1. Czy program był właściwie wdrożony? 

2. Jak realizowano program? 

3. Kto brał w nim udział? 

4. Ilu było uczestników? 

5. Które elementy programu były dobrze przyjęte, a które nie i dlaczego? 

 

Ewaluacja wyniku polega na ocenie skuteczności i jakości działania. Przeprowadzenie 

ewaluacji wyniku dostarczy nam informacji czy zrealizowano zakładane w programie cele, co 

dalej z programem, czy należy go kontynuować, czy zmodyfikować lub zaniechać pewnych 

działań. 

 

Ewaluacja wpływu polega na ocenie czy program przyniósł efekty ogólniejsze, dotyczące 

nie tylko uczestników, ale np. zmianę zachowań rodziców. 

 

 

X. PROGRAM PROFILAKTYKI OBEJMUJE CZTERY OBSZARY: 

1. Wychowanie 

2. Bezpieczeństwo 

3. Uzależnienia 

4. Zdrowie 

 

XI. JAKIE DZIAŁANIA ABY OSI ĄGNĄĆ ZAMIERZONE CELE: 
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U Z A L E Ż N I E N I A 
 

Lp. 
 

Działania – co robimy? 

 

Kiedy 

1. Analiza środowiska klasowego wychowanków (ankieta 

diagnostyczna) 

grudzień, 

styczeń 

2. � Pedagogizacja rodziców:  

• Dlaczego dzieci sięgają po papierosy, alkohol i narkotyki?  

• Omówienie ankiety diagnostycznej „Zagrożenia i pułapki 

współczesnego świata” 

 

listopad 

 

 styczeń 

3. � Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

na temat: 

• Omówienie ankiety diagnostycznej „Zagrożenia i pułapki 

współczesnego świata” 

• Poznaję samego siebie – moje mocne  i słabe strony 

• Trucizny wchodzące w skład papierosów oraz działanie 

etanolu na organizm człowieka (nikotynizm i alkoholizm) 

• Konsekwencje sięgania po środki odurzające. Zapoznanie z 

przepisami i zarządzeniami dotyczących środków 

odurzających i ich używania.(Narkotyki, co trzeba o nich 

wiedzieć?) 

• Uzależnienie organizmu od środków farmakologicznych. 

Związki chemiczne i uzależnienia fizyczne i psychiczne 

(Lekomania) 

• Koncepcja człowieka jako osoby, a więc istoty rozumnej, 

wolnej i zdolnej do poznawania prawdy i dążenia do dobra 

w ciągu  

pierwszego i 

drugiego  

semestru 

4. � Podsumowanie programu działań profilaktycznych 

• Wzorce zdrowego stylu życia i alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu. (metodą zajęć warsztatowych) 

• Sprawozdanie z realizacji programu działań 

profilaktycznych w Zespole Wychowawców. 

maj, czerwiec 

  

Za realizację powyższych zadań odpowiedzialny nauczyciel wychowawca 

Opracowała: Maria Bednarek  
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ANKIETA „ZAGRO ŻENIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA” 
 
Celem ankiety jest zebranie informacji dotyczących Waszego życia. Proszę Was o 
szczere odpowiedzi, bo tylko takie są wartościowe. Odpowiedzi polegają na 
wpisywaniu bądź na podkreślaniu jednej z kilku możliwości. 
Ankieta jest anonimowa.  

chłopiec dziewczyna 
1. Czy chętnie chodzisz do szkoły? 

a. tak 
b. nie 

2. Czy spożywałeś (aś) już alkohol? 
a. tak 
b. nie 

3. Jeśli tak to, w jakich okolicznościach? 
a. z rodzicami 
b. z kolegami 
c. samotnie 

4. Ile miałeś (aś) wtedy lat? ………………………….. 
5. Jeśli pijesz teraz alkohol, jak często zdarza Ci się to robić? 

a. raz w tygodniu 
b. codziennie 
c. raz w miesiącu 
d. raz czy dwa razy w roku 

6. W czyim towarzystwie? 
a. rodziny 
b. kolegów 
c. przygodnych znajomych 

7. Czy zażywałeś (aś) kiedyś narkotyki? 
a. tak 
b. nie 

8. Czy obecnie zażywasz narkotyki? 
a. tak 
b. nie 

9. Jeśli tak to, dlaczego to robisz?  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

10. Czy palisz papierosy? 
a. tak 
b. nie 

11. Jeśli tak to, ile dziennie? 
a. jeden lub dwa 
b. pięć sztuk dziennie 
c. dziesięć sztuk dziennie 
d. powyżej dziesięciu sztuk dziennie 
e. …………………………………. 
 

Dziękuj ę za wypełnienie ankiety 
 

OPRACOWAŁA: MARIA BEDNAREK 


