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 silną więź emocjonalną z rodzicami,  

 zainteresowanie nauką szkolną,  

 poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów,  

 przynależność do pozytywnej grupy 

 regularne praktyki religijne
5 

   Wzmocnienie czynników chroniących 

(cechy, sytuacje, warunki zwiększające 

odporność na działanie czynników ryzyka)
5
 

WSTĘP: 

Profilaktyka to najprościej ujmując  działanie i środki stosowane w celu zapobiegania 

chorobom; ogólnie: stosowanie różnych środków zapobiegawczych w celu niedopuszczenia 

do wypadków, uszkodzeń, katastrof itp.
1
 

Profilaktykę to także proces wspomagania jednostki w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczenie i likwidowanie 

czynników, które zaburzają rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia oraz inicjowanie 

i wzbogacanie czynników sprzyjających rozwojowi zdrowemu życiu.
2
 

Skuteczna profilaktyka to najlepszy sposób hamowania rozwoju i ograniczania 

zjawisk społecznie szkodliwych.  

Profilaktyka w szkole to ochrona młodzieży przed zagrożeniami i wczesne reagowanie 

na pojawiające się zagrożenia. Jej główny celem jest ustrzeżenie młodego człowieka przed 

podejmowaniem zachowań ryzykownych, które zakłócają, hamują lub niszczą jego 

wszechstronny rozwój.  

 

P R O F I L A K T Y K A 

 

     Eliminacja lub redukcja  czynników ryzyka 

(cechy, sytuacje, warunki sprzyjające  

powstawaniu zachowań ryzykownych)
3
 

            
 związane z sytuacją rodzinną, 

 związane z sytuacją szkolną, 

 czynniki osobowościowe, 

 związane z grupą rówieśniczą, 

 zaangażowanie religijne
4
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I. PODSTAWY PRAWNE:  

 

Szkoła jako placówka wspierająca wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży jest zobowiązana 

do ochrony zdrowia i stworzenia warunków do zdobywania przez swoich uczniów wiedzy 

i umiejętności służących przeciwdziałaniu wszystkiemu, co zagraża życiu, zdrowiu 

i bezpieczeństwu. 

 

1. Konwencja o prawach dziecka  

Art. 33. (aneks) 

 Państwa – Strony będą podejmowały wszelkie odpowiednie kroki, w tym 

ustawodawcze, administracyjne, socjalne oraz środki w dziedzinie oświaty, w celu 

zapewnienia ochrony dzieci przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i 

substancji psychotropowych, zgodnie z ich zdefiniowaniem w odpowiednich umowach 

międzynarodowych oraz w celu zapobiegania wykorzystywaniu dzieci do nielegalnej 

produkcji tego typu substancji i handlu nimi.
5
 

2. Konstytucja Rzeczpospolitej.  

Art. 72. 

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od 

organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, 

wyzyskiem i demoralizacją. 

2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz 

publicznych. 

3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby 

odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości 

uwzględnienia zdania dziecka. 

4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka.
6
 

3.  Kodeks postępowania karnego z dnia 6 kwietnia 1997 r.  

Art. 304. 

§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma 

społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.  

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością 

dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane 

niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne 

czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do 

czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia 

śladów i dowodów przestępstwa.
7
 

4. Kodeks postępowania cywilnego,  

Art. 572 (Dział II, rozdział 2). 
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§ 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania 

z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.  

§ 2.  Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu 

cywilnego, sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu 

i administracji rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach 

społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub 

osobami psychicznie chorymi.
8
 

5.  Ustawy i rozporządzenia: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 

70, poz. 473; z późn. zm.). 

• Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109; z późn. zm.). 

• Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 

55; z  późn. zm. Ostatnia nowelizacja z dnia 8kwietnia 2010 r. - o zmianie ustawy 

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529). 

• Rozporządzeniu MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26 , poz. 226).  

• Ustawia o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 

Nr180, poz. 1493). 

• Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 

179, poz. 1485; z późn. zm.). 

• Ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008 r. 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1108). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych  

• szkół(Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół ( Dz. U. z 2012r. poz. 977).  

• Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228 poz. 1490). 

• Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach 

oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228; poz.1489). 

• Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad 

działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 

poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228; poz. 1488). 
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• Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228; poz. 1487).
9
 

 

7. Działalność  edukacyjna i wychowawcza szkoły  określona  jest  przez: 

 Statut Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133 im. Księdza Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. 

 Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

 Program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

 wychowawczym; 

 Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym. 

 

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program 

profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania  

opisane w podstawie programowej.  

Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły,  

jak i każdego nauczyciela. 

Absolwent Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133  im. Księdza Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w jest człowiekiem sprawnie i odpowiedzialnie funkcjonującym we 

współczesnym świecie, odpowiedzialnie i świadomie kierującym własnym rozwojem 

psychospołecznym w zgodzie z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego 

i z poszanowaniem prawa oraz zgodnie z wartościami: uczciwością, szacunkiem dla innych 

ludzi, kreatywnością, zdrowiem, tradycją i kulturą, gotowością do współpracy z innymi 
10

 

 

II. CELE  SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 Ochrona  uczniów  przed  zagrożeniami współczesnego świata (uzależnienie od 

Internetu, gier komputerowych, uzależnienie od środków psychoaktywnych, przemoc, 

agresja, sekty, cyberprzemoc) 

 Wczesne reagowanie  na  pojawiające  się  zagrożenia i eliminowanie zachowań 

negatywnych.. 

 Pomoc  w  rozwijaniu  zdolności  do  samokontroli,  samoobserwacji. 

 Osłabienie  czynników  ryzyka  przez  dostarczenie  adekwatnych  informacji  

na temat  skutków  zachowań  ryzykownych. 
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III. TREŚCI  SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 

 Umiejętność  radzenia  sobie  z  własną  i  cudzą  agresją 

 Asertywność jako sztuka odmawiania. 

 Osiąganie  celów  życiowych  i  zainteresowanie  nauką. 

 Modelowanie  pozytywnych  wzorców  zachowań. 

 

IV.   REALIZACJA: 

 

Treści  Szkolnego Programu Profilaktyki  w  większości  realizuje  się  na  godzinach  

wychowawczych, warsztatach edukacyjno-profilaktycznych, apelach szkolnych  

a także  poszczególnych  przedmiotach.  Są także realizować   podczas   szkolnego   festynu,  

zajęć  pozalekcyjnych i  wycieczek   

Formą  realizacji  są także  gazetki  informacyjne,  plakaty,  ulotki  informacyjne,  

wystawy  i projekty. 

Rada pedagogiczna: 

 Określa zadania w zakresie profilaktyki. 

 Określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych. 

 

Wszyscy pracownicy szkoły: 

 Konsekwentnie działają na rzecz profilaktyki, realizują cele i zadania ujęte 

w Szkolnym Programie Profilaktyki. 

 

Dyrektor szkoły: 

 Monitoruje pracę nauczycieli i pracowników psychologiczno-pedagogicznych 

w zakresie profilaktyki, 

 Inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w SPP. 

 

Nauczyciele: 

 Współpracują z instytucjami wspierającymi wychowanie i profilaktykę,              

z pracownikami psychopedagogicznymi szkoły i dyrekcją szkoły. 

 Integrują zespół klasowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów klas 

pierwszych. 

 Realizują programy prewencyjne bądź elementy tych programów zaakceptowane 

przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję szkoły. 

 Biorą udział w szkoleniach na temat profilaktyki; mają możliwość samodzielnego 

opracowywania programów prewencyjnych. 

 Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji uczniów w klasie. Wyposażają uczniów 

w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

 Realizują zadania zawarte w SPP we współpracy z rodzicami uczniów. 

 Prowadzą szkolenia w ramach spotkań z rodzicami.  
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Pracownicy psychologiczno-pedagogiczni: 

 Koordynują działania dotyczące zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze SPE. 

 Rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów oraz analizują przyczyny niepowodzeń 

szkolnych. 

 Określają formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 Podejmują działania profilaktyczno-wychowawcze w stosunku do uczniów, 

z udziałem rodziców, nauczycieli, dyrektora placówki. 

 Wspierają działania opiekuńczo-wychowawcze wynikające ze Szkolnego Programu 

Profilaktyki. 

 Prowadzą współpracę z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych. 

 

V. PRZEWIDYWANE  EFEKTY WDROŻENIA PROGRAMU: 

 

W wyniku  działań  profilaktycznych  uczeń: 

 potrafi radzić  sobie  w  sytuacji  przemocy,  stresu  i  zagrożenia, 

 jest  asertywny, 

 zna  konsekwencje  zażywania środków psychoaktywnych,  narkotyków,  palenia,  

picia  i  wpływu  używek, Internetu  na  własne  zdrowie, 

 prowadzi  zdrowy  styl  życia, 

 potrafi trafnie ocenić  swoje  możliwości  i  szanse  na  dalsze  kształcenie 

 ma poczucie bezpieczeństwa ze strony szkoły. 

 

VI. EWALUACJA 

 

Ocena  efektów  realizacji  Szkolnego Programu Profilaktyki,  obok  bieżącego  

monitorowania  dokonywana będzie w   trakcie   posiedzeń    Rady    Pedagogicznej   –  

podsumowujących   pracę  w  danym roku  szkolnym. 

Podstawą  do  formułowania  ocen  będą sprawozdania,  analizy,  dane  statystyczne,  

obserwacje,  hospitacje,  zapisy  w  dokumentacji,  badania  ankietowe, opinie,  wnioski,  

zgłoszone  innowacje  i  projekty  działań. 

 

 


