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Szkolny Program 
Profilaktyki

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 31-01-2002 r. w sprawie statutów publicznego

przedszkola i publicznych szkół wprowadza profilaktykę 
do stałych zadań szkoły i każdego nauczyciela.



Mankamenty 
szkolnej 
profilaktyki

Działania niedopasowane do potrzeb i zagrożeń

Powierzchowne szkolne programy profilaktyki, 
opracowane bez dogłębnego rozpoznania problemu, 
sformułowane w sposób, który uniemożliwia ocenę ich 
skuteczności

Profilaktyka narkotykowa ograniczona do poruszania 
tematów dot. uzależnienia od narkotyków



Mankamenty 
szkolnej 
profilaktyki

Mniejsza dostępność edukacyjnych zajęć profilaktycznych 
szkołach ponadpodstawowych niż w szkołach 
podstawowych, mimo wyższych wskaźników używania 
substancji psychoaktywnych i związanych z tym problemów

Korzystanie z niesprawdzonych programów 
profilaktycznych o nieznanej skuteczności

Strach przed nadszarpnięciem wizerunku placówki lub 
niedocenianie wagi problemu powstrzymują skuteczną 
profilaktykę antynarkotykową



. 

W większości szkół programy profilaktyki 
skierowane do całej społeczności szkolnej, 
tzn. uczniów, nauczycieli oraz rodziców



Polscy nauczyciele czują się 
dobrze przygotowani i dobrze 
sobie radzą z dydaktyką, 
natomiast nisko oceniają swoje 
kompetencje wychowawcze 
i profilaktyczne
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Prawie 30 proc. nauczycieli 
przyznaje, że nie ma 
dostatecznej wiedzy na temat 
ryzykownych zachowań 
uczniów
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Potrzeby szkoleniowe:

• Praca z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych; 

• Dyscyplina i problemy z 
zachowaniem uczniów;

• Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna na rzecz 
uczniów.
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Kompetencje wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli



Wsparcie 
samorządów

Duży procent stanowią jednorazowe prelekcje, pogadanki, 
festyny i spektakle profilaktyczne.

Według raportu zbiorczego PARPA ponad 50% programów 
profilaktycznych realizowanych w szkołach i finansowanych 
przez gminy to propozycje o nieznanej jakości i efektywności.

Samorządy lokalne wydają sześciokrotnie więcej funduszy na 
realizację zajęć rekreacyjno-sportowych niż na realizację 
rekomendowanych programów profilaktycznych.



Tymczasem…

….warunkiem skutecznej profilaktyki
jest skoordynowane działanie 

wynikające z rozpoznania zagrożeń i 
potrzeb, uwzględniające bardzo 

szerokie spektrum dzieci i młodzieży w 
różnym wieku, na różnym poziomie 

rozwojowym, z różnymi możliwościami, 
dotyczące wszystkich obszarów 

funkcjonowania uczniów. 

Zarówno programy profilaktyki 
(krajowe, gminne), jak i interwencje 

profilaktyczne (programy 
profilaktyczne) powinny być skierowane 

na najważniejsze czynniki ryzyka i 
czynniki chroniące, które dają się 

modyfikować. 



DRABINA 
PROGRAMÓW

Program wychowawczo- profilaktyczny

Gminne programy profilaktyki

Wojewódzkie programy profilaktyki

Krajowe i narodowe programy

Strategie i programy ONZ oraz UE



Program 
wychowawczo-
Profilaktyczny 

od roku 
szkolnego 
2017/2018 

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.

Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz.U. Z  11 stycznia 2017 r., Poz. 59)



Profilaktyka 
w szkole 

od 2017/2018 Szkolny zestaw 
programów 
nauczania

Program 
wychowawczo 
-profilaktyczny



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 

Art. 26 ustawy prawo oświatowe



Główny cel

 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.



Ewolucja 
programów 
związana ze 
zmianami w 
sposobie myślenia 
o profilaktyce 

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.



Zdecydowanie odchodzi się od akcji i prelekcji 
prowadzonych przez zaproszonych ekspertów z 
zewnątrz na rzecz długofalowych, stałych działań 
na terenie szkoły czy placówki. 

Ze współczesnych badań wynika, że krótkie, 
okolicznościowe programy są nieskuteczne, 
a mogą być wręcz szkodliwe. 



Nowe myślenie 
o profilaktyce

KIERUNEK DZIAŁANIA

PODSTAWOWE DZIAŁANIA

SPODZIEWANE EFEKTY

FORMA ODDZIAŁYWAŃ

CZAS I ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ

RODZAJ SUBSTANCJI

Model 
tradycyjny

Zwalczanie patologii

Uświadomienie skutków używania 
środków uzależniających

Wiedza o skutkach używania środków 
uzależniających i negatywna postawa 

wobec ich używania

Jednostronny przekaz i bierny odbiór

Sporadyczne akcje

Alkohol lub papierosy lub narkotyki

Model 
współczesny

Promocja zdrowia

Sięganie do przyczyn używania środków 
uzależniających

Poczucie własnej wartości. 
Uporządkowanie systemu wartości. 
Umiejętności społeczne. Wiedza o 

uzależnieniach. Osobiste zaangażowanie

Dialog i aktywne uczestnictwo

Systematyczne działania

Wszystkie środki psychoaktywne

Źródło: Ostaszewski 
K. (1996) Tradycyjne 
i współczesne 
programy 
profilaktyki uzależ-
nień. Serwis 
Informacyjny 
„Narkomania” nr 5



Profilaktyka 
uzależnień

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 szkołach 
i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
(z późn. zm.)  

(Dz. U. poz. 1249)



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



Diagnoza 
w szkole

 Podstawę do podejmowania działalności stanowi diagnoza 
w zakresie:

 występujących w środowisku szkolnym czynników 
chroniących i czynników ryzyka

 zagrożeń związanych z używaniem substancji 
psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 
substancji psychoaktywnych.

 Diagnoza dotyczy uczniów lub wychowanków, rodziców 
lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych 
pracowników szkoły lub placówki.

 Opracowywana jest w każdym roku szkolnym, w terminie 
30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.



Diagnoza w 
szkole

 Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e podstawowymi obszarami

 diagnozy powinny byæ:

 — spo³eczny klimat szko³y,

 — kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczycieli miêdzy
innymi

 w zakresie realizacji programów profilaktycznych i prowadzenia 
dzia-

 ³añ interwencyjnych,

 — grupy uczniów o zwiêkszonym ryzyku wystêpowania zachowañ
problemowych

 lub zaburzeñ psychicznych,

 — wspó³praca z rodzicami i placówkami specjalistycznymi



Współpraca 
ze 

środowiskiem 
lokalnym

Działania profilaktyczne 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.



Wspomaganie 
pracy szkół

Od 1. 01. 2016 r. realizacja wspomagania 
szkół w nowych  formach jest zadaniem 
obowiązkowym dla:

placówek doskonalenia nauczycieli, 

bibliotek pedagogicznych,

publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych 
poradni specjalistycznych.



Organizacja 
wspomagania 
w szkołach

Pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki

Ustalenie sposobów działania prowadzących do 
zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki

Zaplanowanie, adekwatnych do zdiagnozowanych 
potrzeb szkoły oraz jej możliwości, form wspomagania i 
ich realizację

Wspólną ocenę efektów, opracowanie wniosków z 
realizacji zaplanowanych form wspomagania



Rozporządzenie MEN 
z dnia 1.02. 2013 r. 
w sprawie 
szczegółowych zasad 
działania publicznych 
poradni 
psychologiczno-
pedagogicznych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 199)

§ 2. Do zadań poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających 
wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i 
placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i 
placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych.

§ 9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w § 2 pkt 
3, polega w szczególności na:

5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych 
problemów dzieci i młodzieży;



Skuteczne 
działania 
profilaktyczne 
w szkole

 Dostarczanie młodym ludziom informacji o uzależnieniu 
od substancji psychoaktywnych

 Wyposażanie w kompetencje życiowe niezbędne do 
radzenia sobie z trudnościami bez używania substancji 
psychoaktywnych 

 Tworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska 
szkolnego:

 Jasne zasady

 Procedury zapewniające wsparcie i adekwatne poradnictwo dla 
wszystkich uczniów 

 Postawa współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich 
rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi działającymi na 
rzecz dzieci i młodzieży 



Skuteczne 
działania 
profilaktyczne 
w szkole

 Jasne procedury postępowania w sytuacjach 
zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi 

 Doskonalenie zawodowe nauczycieli i personelu 
szkoły 

 Wsparcie dla rodziców, w szczególności dla rodziców 
uczniów eksperymentujących z substancjami 
psychoaktywnymi 

 Monitorowanie realizacji i aktualizowanie szkolnych 
procedur reagowania na incydenty związane z 
używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów



Rodzaje zadań 
profilaktycznych 
szkoły 
a  poziomy 
profilaktyki

Profilaktyka uniwersalna:

 realizacja szkolnych programów profilaktycznych w klasie

 dbanie o dobry społeczny klimat szkoły

 Rozwijanie kompetencji życiowych

Profilaktyka selektywna (uczniowie z grup zwiększonego ryzyka):

 zajęcia wyrównawcze

 kontakty indywidualne z pedagogiem szkolnym

 zajęcia socjoterapeutyczne

 praca z rodzicami uczniów

Profilaktyka wskazująca (uczniowie wysokiego ryzyka):

 indywidualne interwencje

 współpraca z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi lub 
poradniami zdrowia psychicznego i in. specjalistycznymi placówkami



Co nie podnosi efektywności szkolnej profilaktyki?

Brak diagnozy 
potrzeb i 
problemów 
poprzedzającej 
wdrożenie 
programu

1
Incydentalne 
działania 
profilaktyczne

2
Programy 
narzucane 
odgórnie bez 
porozumienia ze 
szkołą

3
Stosowanie nie 
merytorycznych 
kryteriów przy 
finansowaniu 
programów

4
Spektakle, 
festyny, 
spotkania z 
trzeźwymi 
alkoholikami, 
itp..
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Dziękuję za uwagę
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