
 

Aneks do Programu Profilaktycznego zgodnie z Rozporządzeniem 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. 
Poz. 1249 

§ 5.1. Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, 
selektywnej i wskazującej. 
2. Działalność profilaktyczna obejmuje: 
1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i 
zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od 
poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2; 
2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację 
rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 
3) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy 

używania środków i substancji, o których mowa w § 1ust. 2, lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie 
zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 
 

A.PROFILAKTYKA UNIWERSALNA(adresowana do wszystkich) 

 

 

1.Profilaktyka uzależnień 

Tematyka Formy realizacji i 

dowody 

 

Odbiorcy Osoby 

odpowiedzialne 

 Szkolenia nauczycieli dotyczące uzależnień, 

przemocy, agresji i działań profilaktycznych 

 Szkolenie 

nauczycieli, wykłady, 

Warsztaty 

 

nauczyciele Dyrekcja, 

pedagog, 

psycholog 

wychowawcy 

 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom (papierosy, 

dopalacze, narkotyki) 

Diagnoza: 

ankieta, 

Wywiad 

wychowawczy 

nauczyciele Dyrekcja, 

pedagog, 

psycholog 

wychowawcy 

 

 Szkolenie n-li dotyczące zażywania środków 

psychoaktywnych przez uczniów 

Protokół z RP Nauczyciele, 

Administracja, 

Pracownicy obsługi 

 

Dyrekcja, 

pedagog, 

 

 Kampania informacyjna dotycząca objawów i 

następstw działania poszczególnych grup narkotyków 

 

Ulotki na zebraniach Rodzice uczniów Zespół ds. profilaktyki 

 

 

 

 

 



 

Realizacja profilaktyki antynikotynowej Formy realizacji i dowody 

 

Odbiorcy Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

„Czyste powietrze wokół nas” Zajęcia edukacyjne, 

wycieczki , prace plastyczne 

 

Kl.1 Wychowawcy 

 klas 1 

Cały rok 

„Życie bez nałogu” Krzyżówka 

Prace plastyczne 
Kl.2 i 3 Wychowawcy 

klas 3 

 

Cały rok 

„Palić, nie palić oto jest pytanie” l.przyrody. 

 zaj.  z wychowawcą 

Konkurs 

 plastyczny (sprawozdanie) wystawa  

prac 

Gazetka w ramach godz. 

Wychowawczych(wpis do dziennika). 

Kl.4-6 n-le przyrody, 

plastyki 

wychowawcy 

marzec 

 

 

 

 

Realizacja profilaktyki antynarkotykowej 

 

Formy realizacji i 

dowody 

 

Odbiorcy Osoby 

odpowiedzialne 

XIX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki „Jak narkotyki 

działają na mózg” 

Wycieczka(karta 

wycieczki) 

wykład 

pogadanka 

Uczniowie klas 6 n-le przyrody 

wychowawcy 

 

 

 

 



 

 

 

Realizacja profilaktyki związanej ze środkami 

psychoaktywnymi i odurzającymi 
 

Formy realizacji i 

dowody 

 

Odbiorcy Osoby 

odpowiedzialne 

„Dopalacze kradną życie” Pogadanka z policjantem(zapis 

w dzienniku) 

Gazetka klasowa -wystawa 

prac   plastycznych 

Uczniowie klas 6 Pedagog 

Psycholog 

wychowawcy 

Ankieta na temat dopalaczy, narkotyków i papierosów Ankieta 

Analiza na RP(protokół RP) 

Uczniowie klas 4-6 Zespół ds. profilaktyki 

wychowawcy 

 

 

B.PROFILAKTYKA SELEKTYWNA(grupa ryzyka) 

Dowodem realizacji powyższych działań są zapisy w dziennikach pedagoga, psychologa, notatki służbowe dyrektora i 

wychowawców oraz nauczycieli uczących. 

Rodzaj działań i sposoby realizacji 

 

Osoby odpowiedzialne Termin 

Udział uczniów w zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej MINI-MAX Pedagog 

Psycholog 

Kierownik świetlicy 

wychowawcy 

Cały rok 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Pedagog 

Psycholog 

wychowawcy 

Cały rok 

Wyznaczanie uczniom z grup zagrożonej niedostosowaniem społecznym funkcji i zadań oraz 

włączanie ich w działania podejmowane w szkole przez RSU, wolontariat na terenie szkoły 

 

Opiekun RSU i 

wolontariatu 

wychowawcy 

Wg potrzeb 

Pomoc uczniom z trudnościami Pedagog 

Psycholog 

nauczyciele 

Wg potrzeb 



 

 

C.PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA(grupa uzależniona) 

Dowodem realizacji powyższych działań są zapisy w dziennikach pedagoga, psychologa, notatki służbowe dyrektora i 

wychowawców 

Rodzaj działań i sposoby realizacji 

 

Osoby odpowiedzialne Terminy 

Współpraca z Kuratorem sądowym dyrektor 

Pedagog 

Psycholog 

 

 

Wg potrzeb 

Kontakty z Komendą Policji Dyrektor 

Pedagog 

Psycholog 

 

Wg potrzeb 

. 
 


