
Uzupełnienie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

 

Kształtowanie odpowiednich postaw poprzez stosowanie odpowiednich działań wychowawczych i profilaktycznych utrzymane zostało w zgodzie  

z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 
Działalność wychowawcza i edukacyjna 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Przeprowadzenie 

badań diagnozujących 

występowanie 

problemu zażywania 

substancji 

psychoaktywnych 

przez dzieci  

i młodzież szkolną. 

2. Uzupełnienie diagnozy 

środowiska szkolnego 

 

3. Opracowanie działań – 

uzupełnienie programu 

wychowawczo - 

profilaktycznego 

o prowadzenie badań 

 

 

 

 

 

 

 

o sporządzenie analizy uzyskanych wyników z badania 

ewaluacyjnego oraz zapoznanie z nimi całej społeczności 

szkolnej. 

o  Zespół zadaniowy przy współpracy z Radą Rodziców tworzy 

propozycję działań wychowawczo-profilaktycznych mających na 

celu wypracowanie odpowiednich działań. 

 

pedagog szkolny/ 

zespół zadaniowy 

 

 

 

pedagog szkolny 

 

zespół zadaniowy 

 

 

Luty 2018 

 

 

 

 

Luty 

  

Marzec 2018 

 

 

 

Cała 

społeczność 

szkolna 



  

Uwagi: 

• Przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczniów klas I, II, III, IV, rozmów indywidualnych z nauczycielami i rodzicami oraz 

obserwacja środowiska szkolnego.  

• Analiza Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka.  

1. Uświadomienie 

uczniów o 

konsekwencjach 

posiadania i 

zażywania 

konkretnych środków 

odurzających, 

substancji 

psychotropowych, 

środków zastępczych 

oraz nowych 

substancji 

psychoaktywnych 

o nawiązanie współpracy z policją, poradnią ds. przeciwdziałania 

narkomanii - spotkanie z psychologiem, pedagogiem szkolnym, 

pracownikami poradni, policją. 

 

 

o współpraca z policją, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 

Społecznej w Giżycku oraz Powiatową Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Giżycku – organizacja Światowego Dnia 

Zdrowia 

− pedagog szkolny / 

wychowawcy klas 

 

− pedagog szkolny, 

pielęgniarka szkolna 

 

 

 

Kwiecień/ maj 

2018 

 

10 kwietnia 

2018 

 

Rodzice / 

opiekunowie 

uczniów, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

Uwagi: Zorganizowanie (zgodnie z możliwościami) w roku szkolnym 2017/ 2018 spotkania uczniów z osobami uzależnionymi od narkotyków, 

które podjęły walkę z nałogiem 

 

 

 



Działalność profilaktyczna 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

Typ 

profilaktyki 

1. Organizowanie pomocy uczniom 

zażywającym narkotyki. 

 

2. Poprawa jakości środowiska rówieśniczego  

- akcentowanie działalności prospołecznych 

grup  rówieśniczych 

 

o indywidualne rozmowy z 

uczniami na temat 

właściwych postaw wobec 

niebezpiecznych środków. 

Zapewnienie uczniowi 

zaufanego miejsca, do 

którego może zgłosić się o 

pomoc. 

o jeśli zaistnieje potrzeba 

opracowanie Indywidualnego 

Programu Edukacyjno - 

Terapeutycznego 

o angażowanie uczniów w 

zajęcia pozalekcyjne 

rozwijające pasje i 

zainteresowania, działalność 

wolontarystyczną 

 

Pedagog szkolny/ 

Wychowawcy klas 

 

 

 

Zespół 

wspierający 

 

Wychowawcy 

klas, opiekunowie 

zajęć 

pozalekcyjnych 

 

Według potrzeb 

 

 

 

 

Według potrzeb 

 

 

Według potrzeb 

 

Rodzice / opiekunowie prawni, 

uczniowie 

 

 

 

Uczniowie uzależnieni od 

narkotyków 

 

Uczniowie uzależnieni od 

narkotyków 

 

 

selektywna 

 

 

 

 

selektywna 

 

selektywna 

 

o pomoc uczniom  

z rozpoznanymi wczesnymi 

objawami używania środków 

psychoaktywnych - 

konsultacje z terapeutą 

uzależnień, 

o angażowanie ucznia w 

działalność pozalekcyjną i 

Pedagog szkolny/ 

wychowawcy 

klas 

Według potrzeb Rodzice / opiekunowie uczniów, 

uczniowie 

wskazująca 



wolontarystyczną 

o zapewnienie wsparcia 

rodzinom uczniów, którzy 

mają problem z używaniem 

substancji psychoaktywnych. 

Uwagi: Uczniowie i rodzice powinni wyrazić chęć z skorzystania z oferowanej przez szkołę pomocy. 

 

 

 

Działalność informacyjna 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

Wzmacnianie systemu 

wychowawczego w 

rodzinie 

 

o wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną – szczególnie z ojcem. 

Zorganizowanie spotkań z dziedziny psychologii dla 

zainteresowanych uczniów i ich rodziców dotyczących relacji w 

dziecko - rodzic 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

czerwiec 2018 Rodzice/ opiekunowie 

uczniów 

 Uwagi: Spotkanie będzie miało charakter grupowy i przebiegać będzie w formie warsztatów. 

 


