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Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne 
ze Statutem Szkoły oraz: 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 
roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i 
zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 
2003 r. nr 26, poz. 226)  

  Ustawa z 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. 
U. z 1997 r. nr 28, poz. 153)  

  Narodowy Program Zdrowia 1996 – 2005, program przyjęty przez Radę 
Ministrów dnia 3 września 1996 r. jako dokument rządowy, określający cele i 
kierunki zdrowotnej polityki publicznej w Polsce do 2005 r.  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230, z późniejszymi 
zmianami, tekst jednolity z 27.04.2001 r.)  

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 
nr 111, poz. 535, z późniejszymi zmianami)  

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia  przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55)  

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 
1997 r. nr 75, poz. 468, z późniejszymi zmianami)  

 Ustawa z dnia 29 listopada 1990 o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. nr 64, 
poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

 

A. Część główna: założenia i procedura 
 
I. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki 

 Szkolny Program Profilaktyki jest spójny ze Szkolnym programem 
wychowawczym, Szkolnym programem nauczania i Szkolnym systemem 
oceniania.  

 Szkolny program profilaktyki zawiera jeden lub kilka programów 
profilaktycznych skonstruowanych w oparciu o potrzeby szkoły. Ich realizacja 
odbywa się w trakcie jednego roku szkolnego, równolegle w czasie.  

 Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala Szkolny 
program profilaktyki dostosowany do potrzeb naszej szkoły.  

 Dyrekcja szkoły powołuje do skonstruowania Szkolnego programu profilaktyki 
zespół ds. profilaktyki w szkole 

II. Procedura tworzenia Szkolnego Programu Profilaktyki 
 

1.      Wstępna identyfikacja problemów szkolnych 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły dostrzegają występowanie 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu ucznia i zagrażające jego zdrowiu, które 
budzą ich niepokój w trakcie trwania roku szkolnego i informują o problemie 
wychowawcę klasy, a w razie potrzeby psychologa szkolnego, dyrekcję szkoły.  



 Uczniowie dostrzegają występowanie nieprawidłowości w zachowaniu ucznia, 
nauczyciela lub innego pracownika szkoły w trakcie trwania roku szkolnego. O 
problemie mogą poinformować wychowawcę klasy, dyrekcję szkoły, 
psychologa szkolnego, innego pracownika szkoły, rodzica.  

 Rodzice w trakcie trwania roku szkolnego dostrzegają występowanie 
nieprawidłowości w szkole, które budzą ich niepokój. O problemie mogą 
poinformować wychowawcę klasy, nauczyciela przedmiotu, dyrekcję, 
psychologa szkolnego.  

 Zespół ds. profilaktyki niezależnie od pojawiających się w trakcie trwania roku 
szkolnego problemów szkolnych zajmuje się systematycznie na  początku roku 
szkolnego ich identyfikacją. Informacje o zaistniałych problemach uzyskuje od: 

a) nauczycieli – na  podstawie skonstruowanej przez zespół 
profilaktyczny ankiety lub w inny sposób uzgodniony z zespołem 
b) rodziców  - na podstawie skonstruowanej przez zespół profilaktyczny 
ankiety lub w inny sposób uzgodniony z zespołem 
c) uczniów - zgłaszane na lekcjach GDDW w miesiącu  wrześniu. 

 
2.      Diagnoza problemu szkolnego 

 Wychowawca klasy lub inny pracownik szkoły, do którego docierają informacje 
o nasileniu się niepożądanych zachowań zwraca się do dyrektora szkoły lub 
rady pedagogicznej z prośbą o zdiagnozowanie problemu.  

 Zespół zadaniowy, który w trakcie swoich prac zidentyfikował występowanie 
problemu szkolnego informuje o tym fakcie dyrektora i radę pedagogiczną na 
posiedzeniach analitycznych rady pedagogicznej po I i II semestrze i zwraca 
się z prośbą o jego zdiagnozowanie.  

 Diagnozowaniem problemu szkolnego na podstawie zebranych informacji 
zajmuje się zespół ds. profilaktyki oraz inne osoby spoza środowiska 
szkolnego kompetentne do przeprowadzenia procedury diagnostycznej na 
polecenie dyrektora szkoły zazwyczaj w I semestrze kolejnego roku szkolnego 
lub w innym terminie wskazanym przez dyrektora.  

 Zespół ds. profilaktyki identyfikuje populację badawczą, dobiera metody, 
techniki i narzędzia diagnostyczne, przeprowadza procedurę diagnostyczną.  

 Zespół ds. profilaktyki dokonuje analizy wyników badań.  

 Zespół ds. profilaktyki na podstawie zebranych materiałów (wyniki badań, 
wnioski) ocenia potrzeby szkoły w dziedzinie profilaktyki zaplanowanej do 
zrealizowania w ramach programów profilaktycznych.  

 Zespół ds. profilaktyki (przewodniczący) przedstawia potrzeby szkoły w 
dziedzinie profilaktyki dyrektorowi szkoły i radzie rodziców.  

 Dyrekcja szkoły i rada rodziców wskazują na problem szkolny, wobec którego 
podjęte zostaną działania realizowane w ramach Szkolnego programu 
profilaktyki. 

3.      Zamierzenia realizacyjne Szkolnego Programu Profilaktyki 

 W oparciu o zebrane wyniki diagnozy, zespół ds. profilaktyki tworzy Szkolny 
Program Profilaktyki odnoszący się do jednego wskazanego problemu 
szkolnego w czasie trwania II semestru.  



 Program zawiera szczegółowe cele i zadania profilaktyczne, strukturę i treści 
profilaktyczne oraz sposób realizacji.  

 Przygotowany program jest przedstawiany na końcu roku szkolnego na 
posiedzeniu rady rodziców i rady pedagogicznej celem dokonania 
ewentualnych korekt.  

 Uchwalenie następuje na początku roku szkolnego przez radę rodziców w 
porozumieniu z radą pedagogiczną  

 Plan realizacji poszczególnych zadań profilaktycznych ujęty zostanie w 
Kalendarium ogólnoszkolnych  działań profilaktycznych.  

 Realizacja programu trwa 1 rok szkolny. W przypadku, kiedy nie przyniesie 
pożądanych efektów, jest kontynuowany w następnym roku szkolnym wg 
uaktualnionego Szkolnego Programu Profilaktyki.  

 Odbiorcami Szkolnego programu profilaktyki są uczniowie, rodzice i 
nauczyciele.  

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zapoznani zostają ze Szkolnym 
programem profilaktyki na radzie pedagogicznej w sierpniu.  

 Uczniowie zapoznani zostaną ze Szkolnym Programem Profilaktyki na 
początku roku szkolnego – w czasie dnia z wychowawcą klasy.  

 Rodzice zapoznani zostaną ze Szkolnym Programem Profilaktyki na 
pierwszych spotkaniach we wrześniu.  

 Realizatorami Szkolnego Programu Profilaktyki są: wychowawca klasy, 
psycholog szkolny, koordynator zdrowia, osoby wskazane przez dyrektora 
szkoły.  

 W trakcie realizacji programu, realizator Szkolnego Programu Profilaktyki 
może:  

o wykorzystywać ogólnodostępne materiały edukacyjne  

o poprosić o pomoc rodzica w realizacji zadań profilaktycznych  

o nawiązać kontakty z instytucjami i osobami poza szkołą, mogącymi 
wesprzeć działania profilaktyczne szkoły (PPP, Policja, Sąd, Straż 
Pożarna, instytucje pozarządowe, poradnie specjalistyczne i inne) i 
zaprosić je do udziału w realizacji programu  

o korzystać z zasobów i środków szkoły, zadania wykraczające poza 
posiadane zasoby i środki wymagają zgody dyrektora szkoły  

o wykorzystać strategie edukacyjne, informacyjne i alternatywne stosując:  

 profilaktykę pierwszorzędową – działania mające na celu 
promocję zdrowia, przedłużenie życia człowieka oraz 
zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z 
dysfunkcjonalnym stylem życia  

 profilaktykę drugorzędową (wczesna identyfikacja) – ma na celu 
ujawnienie osób przejawiających pierwsze objawy zaburzeń, 
pomaganie im w zrozumieniu problemu i wycofaniu się z 
dysfunkcji  

 profilaktykę trzeciorzędową – interwencja po zakończeniu 
pomocy terapeutyczno – rehabilitacyjnej, ma na celu 



przeciwdziałanie nawrotowi zaburzeń oraz umożliwienie osobie 
powrót do społeczeństwa oraz prowadzenie zdrowego stylu życia 
(zazwyczaj nie jest prowadzona na terenie szkoły) 

4.      Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki 

 Zakłada się ewaluację wewnątrzszkolną po okresie 1 roku trwania programu.  

 Ewaluacji dokonuje dyrektor szkoły i zespół powołany przez dyrektora szkoły.  

 Osoby zajmujące się ewaluacją ustalają sposób:  

o gromadzenia informacji o programie  

o sprawdzenia, czy cele zawarte w programie zostały zrealizowane  

o sprawdzenia korzyści jakie wynieśli uczestnicy programu 

 Uzyskane wyniki ewaluacji są przedstawiane radzie pedagogicznej i radzie 
rodziców.  

 Na podstawie zebranych wyników zespół ds. ewaluacji określa przyszłość 
programu:  

o zakończenie realizacji  

o modyfikację programu i jego kontynuację. 

III.     Cel ogólny Szkolnego Programu Profilaktyki 
  
Ograniczenie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy 
rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia, poprzez wzmacnianie 
czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego 
zdrowemu życiu. 
  
IV. Przewidywane efekty podejmowanych działań w wyniku realizacji Szkolnego 
Programu Profilaktyki 

 Uczeń zapozna się ze sposobami radzenia sobie z trudnościami, które 
zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.  

 Uczeń pozna, jak ograniczać i likwidować czynniki, które zaburzają jego 
prawidłowy rozwój i styl życia.  

 Uczeń pozna czynniki chroniące, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i 
zdrowemu życiu.  

 Uczeń zacznie w swoim postępowaniu wykorzystywać wiedzę i umiejętności 
nabyte w trakcie realizacji programu w celu wzmacniania czynników 
chroniących jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie. 

 

 

 

 


