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Profilaktyka w szkole 
 

Od ponad szesnastu lat szkoły mają obowiązek realizacji programu profilaktyki.  Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2002 r. w sprawie statutów publicznego przedszkola 
i publicznych szkół1 wprowadziło profilaktykę do stałych zadań szkoły i każdego nauczyciela. 

W ciągu tego okresu  szkolna scena profilaktyczna podlegała wielu zmianom. Nałożenie na szkoły 
obowiązku przygotowania programu profilaktyki spowodowało rozwój zainteresowania działaniami 
profilaktycznymi, pozwoliło wielu szkołom doskonalić umiejętność samodzielnego planowania, 
konstruowania i oceniania projektów profilaktycznych, a tym samym zwiększyć ich jakość  
i skuteczność. Niestety w wielu polskich szkołach realizacja zadań profilaktycznych wciąż odbiega od 
standardów profesjonalnej profilaktyki.  

Mankamenty szkolnej profilaktyki 

Głównym zarzutem, jaki można postawić szkołom jest fakt, iż działania profilaktyczne w nich 
realizowane  nie są dopasowane do potrzeb  i zagrożeń.  Szkolne programy profilaktyki są często 
powierzchowne, opracowane bez dogłębnego rozpoznania problemu i sformułowane w sposób, który 
uniemożliwia ocenę ich skuteczności. 

W większości szkół profilaktyka narkotykowa ogranicza się do poruszania tematów dotyczących 
uzależnienia od narkotyków podczas lekcji wychowawczych, prowadzonych często przez 
nieprzygotowanych do tego nauczycieli lub zewnętrznych specjalistów.  

Dostępność edukacyjnych zajęć profilaktycznych w  szkołach ponadgimnazjalnych (podobnie, jak w 
wygaszanych obecnie gimnazjach) jest mniejsza niż w szkołach podstawowych, mimo wyższych 
wskaźników używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym problemów. Szkoły nie 
wykorzystują skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, rekomendowanych w 
europejskich lub krajowych bazach programów zapobiegania narkomanii. 

W wielu miejscach strach przed nadszarpnięciem wizerunku placówki lub niedocenianie wagi 
problemu powstrzymują skuteczną profilaktykę antynarkotykową. Nawet w szkołach, w których przy 
wdrażaniu programu profilaktyki zdiagnozowano podwyższone ryzyko sięgania przez uczniów po 
narkotyki, dyrektorzy nie podjęli bardziej zdecydowanych działań np. nie wdrożyli programów wobec 
konkretnych uczniów zagrożonych narkomanią, nie zbudowali strategii działań wychowawczych i 
interwencyjnych.2 

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, iż w większości szkół programy profilaktyki kierowane są do całej 
społeczności szkolnej, tzn. uczniów, nauczycieli oraz rodziców.  

                                                           

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2002 nr 10 poz. 96) 

2 Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Raport NIK (2016) 
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Część  przedstawicieli kadry pedagogicznej szkół deklaruje, iż nie jest odpowiednio przygotowana do 
rozpoznawania zagrożeń i wczesnej interwencji. Z międzynarodowych  badań OECD „TALIS” 
prowadzonych w 24 krajach wynika, że polscy nauczyciele czują się dobrze przygotowani i dobrze sobie 
radzą z dydaktyką, natomiast nisko oceniają swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne.  
Prawie 30 proc. nauczycieli przyznaje, że nie ma dostatecznej wiedzy na temat ryzykownych zachowań 
uczniów. Polscy pedagodzy deklarują,  iż odczuwają w wysokim stopniu potrzebę doskonalenia się w 
dziedzinach związanych z realizacją zadań na rzecz uczniów z grup podwyższonego ryzyka: 

• Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;  
• Dyscyplina i problemy z zachowaniem uczniów; 

• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na rzecz uczniów. 

Skuteczności profilaktyki szkolnej nie podnoszą również niektóre działania samorządów. Z raportów 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, iż struktura wydatkowania 
środków w ramach gminnych programów profilaktyki w wielu samorządach nie zawsze jest 
uzasadniona merytorycznie. Samorządy lokalne wydają więcej funduszy na realizację zajęć 
rekreacyjno-sportowych niż na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych. Coraz 
więcej samorządów finansuje programy rekomendowane, jednak nadal ponad 50% programów 
profilaktycznych realizowanych w szkołach i finansowanych przez gminy to propozycje o nieznanej 
jakości i efektywności. Wśród działań finansowanych przez samorządy nadal duży procent stanowią 
działania incydentalne o niskiej skuteczności -  jednorazowe prelekcje, pogadanki, festyny i spektakle 
profilaktyczne. 

Tymczasem warunkiem skutecznej profilaktyki jest skoordynowane działanie wynikające z 
rozpoznania zagrożeń i potrzeb, uwzględniające bardzo szerokie spektrum problemów dzieci i 
młodzieży w różnym wieku, na różnym poziomie rozwojowym, z różnymi możliwościami, dotyczące 
wszystkich obszarów funkcjonowania uczniów.  Szkoła jest ważną instytucją dla społeczności lokalnej. 
Szkolny program profilaktyki powinien być spójny z lokalnymi strategiami profilaktycznymi i stanowić 
element gminnego programu rozwiązywania problemów społecznych.    

Nowe myślenie o profilaktyce 

Przez wiele lat w profilaktyce koncentrowano się głównie na eliminowaniu czynników ryzyka, które 
były lepiej zidentyfikowane niż czynniki chroniące. Powiększający się zasób wiedzy o czynnikach 
chroniących i chroniących procesach wpłynął na zmianę podejścia do profilaktyki, zwłaszcza wczesnej, 
i potwierdził jej ścisły związek z wychowaniem. Wspieranie czynników chroniących i budowanie 
odporności stało się dominującym celem i kierunkiem profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Ten 
nurt bywa określany mianem profilaktyki konstruktywnej lub pozytywnej. Obecnie coraz większą 
wagę przywiązuje się do uczenia umiejętności odpierania presji społecznej, rozwijania postaw 
osobistego zaangażowania, trenowania innych ważnych umiejętności życiowych oraz do budowania 
przekonań i systemu wartości u młodych ludzi. Za szczególnie skuteczne uważa się takie strategie, jak: 

• Korygowanie przekonań normatywnych dotyczących rozpowszechnienia i akceptacji dla 
zachowań problemowych. 

• Ćwiczenie najważniejszych umiejętności życiowych (psychologicznych i społecznych). 
• Przekazywanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy o konsekwencjach zachowań problemowych, 

których dotyczy program.  
• Stwarzanie możliwości (okazji) do osiągania satysfakcji z własnej konstruktywnej aktywności i 

zdobywania dobrych doświadczeń osobistych w relacjach z innymi ludźmi. 
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Zdecydowanie odchodzi się od akcji i prelekcji prowadzonych przez zaproszonych ekspertów z 
zewnątrz na rzecz długofalowych, stałych działań na terenie szkoły czy placówki (opiekuńczej, 
wychowawczej, resocjalizacyjnej). Ze współczesnych badań wynika, że krótkie, okolicznościowe 
programy są nieskuteczne, a mogą być wręcz szkodliwe.  

Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole 

Reforma edukacji przyniosła zmiany także w obszarze profilaktyki szkolnej. Od 1 września 2017 r. 
funkcjonujące dotąd oddzielnie programy wychowawczy i profilaktyki zostały połączone w jeden 
program wychowawczo-profilaktyczny.  

„Od 1 września 2017 r. zgodnie z przepisem art. 26 ustawy  prawo oświatowe, następuje połączenie 
szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści  
i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.”3 

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe program wychowawczo-profilaktyczny powinien obejmować:  

• treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów  
• oraz treści i działania profilaktyczne 

Działania profilaktyczne powinny być: 

• dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów 
• przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności 

szkolnej 
• skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców  

Głównym celem programu ma być wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym 
na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które 
powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki. 

Szkolny program profilaktyki powinien być rozumiany jako projekt systemowych rozwiązań w 
środowisku szkolnym, uzupełniających wychowanie i ukierunkowanych na: 

• wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi; 
• ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia; 
• inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają rozwojowi i zdrowemu życiu 

uczniów. 

Jako system działań zapobiegawczych szkoły szkolny program profilaktyki:  

• zawiera opis wszystkich zaplanowanych celowych działań zapobiegawczych dostosowanych do 
potrzeb rozwojowych uczniów oraz rzeczywistych problemów i potrzeb szkoły; 

• ma na celu przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom; 
• adresowany jest do wielu odbiorców (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pozostały personel szkoły); 
• jest skonstruowany na podstawie: oceny  potrzeb i zasobów szkoły (kadra, działania, organizacja) 

oraz oceny głównych zagrożeń w zakresie czynników ryzyka oraz nasilenia zachowań 
problemowych. 

Szczegółowe zadania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień określone zostały w Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.  w sprawie zakresu i form prowadzenia w 

                                                           
3 Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. Z  11 stycznia 2017 r., Poz. 59) 
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szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 
profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii4. Do zadań szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień 
należą: 

• działania zapobiegawcze 
• działania interwencyjne  
• opracowanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze 

środkami odurzającymi  
• współpraca z rodzicami oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży 
• współdziałanie ze służbą zdrowia i Policją 
• organizacja zajęć profilaktycznych dla uczniów i różnych form aktywności, w tym aktywności 

pozaszkolnej 

Działania te mogą być realizowane we współpracy z podmiotami i instytucjami lokalnymi zajmującymi 
się profilaktyką zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, m.in. poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi, policją czy organizacjami pozarządowymi. Szczególny obowiązek wspierania szkół w 
realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych spoczywa na publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach doskonalenia nauczycieli oraz bibliotekach 
pedagogicznych. Od 1. 01. 2016 r. realizacja wspomagania szkół w nowych  formach jest zadaniem 
obowiązkowym tych placówek, w tym w szczególności poradni psychologiczno-pedagogicznych, które 
w swoich zadaniach statutowych mają wprost wskazany obowiązek współpracy ze szkołami w obszarze 
profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży5. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Rozporządzenie 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 (Dz. U. poz. 1249) 

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.02. 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199) 


