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PODSTAWY PRAWNE 

 

Konstytucja RP 

 

Konwencja Praw Dziecka 

 

Znowelizowana Ustawa o systemie Oświaty Dz.U.2004.256.2572 j.t. 

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U.2015.875  

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego 
Dz.U.2011.231.1375 j.t.  
 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U.2015.1286 j.t.  

 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przez następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych Dz.U.2015.298 j.t.  
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WSTĘP 

 Negatywne zjawiska związane ze stosowaniem używek w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Krasnymstawie nie mają charakteru powszechnego. Nie 

oznacza to jednak, że środowisko szkole jest od nich zupełnie wolne. Główny problem 

stanowi palenie papierosów. Badanie jakie przeprowadzono wśród uczniów wskazują, że 

31% ankietowanych spośród młodzieży klas gimnazjalnych i 39% klas ZSZ przyznało się do 

palenia tytoniu. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to równoznaczne z odsetkiem uczniów 

systematycznie sięgających po tego rodzaju używkę.  

 W odniesieniu do danych związanych ze spożywaniem alkoholu stwierdzamy, że 25% 

uczniów kas gimnazjalnych i 43% klas ZSZ przyznało się do tego, że kiedykolwiek 

spróbowało alkoholu. Problemy te nie dotyczyły dzieci szkoły podstawowej.  

 Zarówno obserwacje prowadzone przez nauczycieli jak i wyniki badań świadczą o 

tym, że w Ośrodku nie występuje problem związany z sięganiem młodzieży po narkotyki czy 

dopalacze.  

W celu zwalczania i niwelowania patologii wśród młodzieży opracowuje się i realizuje 

w szkole programy profilaktyki. Profesjonalne programy profilaktyki proponują różnorodne 

formy pracy z młodymi ludźmi m.in.: dyskusję, analizę przykładów, ćwiczenia. Taki, 

aktywizujący charakter zajęć najbardziej odpowiedni byłby dla uczniów szkoły podstawowej, 

gimnazjum, szkoły zawodowej i przysposabiającej do pracy. Do nich bowiem adresowany jest 

niniejszy program.  

 

Cele programu: 

Cel główny:  

Głównym celem programu jest opóźnianie inicjacji alkoholowej oraz zmniejszanie 

problemów alkoholowych wśród nastolatków wchodzących w okres dojrzewania a także 

przeciwdziałanie stosowaniu przez uczniów innych niedozwolonych używek.  

 

Cele szczegółowe: 

Uczniowie: 
 wybierają właściwe formy wypoczynku, 
 potrafią radzić sobie z własnymi emocjami, uczuciami, dbać o zdrowie psychiczne,  
 uświadamiają sobie zagrożenie płynące z nowoczesnej techniki ( internet, urządzenia 

multimedialne) i wiedzą jak im przeciwdziałać, 
 wiedzą o szkodliwości zażywania narkotyków, nadużywania leków, palenia 

papierosów, picia alkoholu, 
 potrafią znaleźć pomoc w przypadku różnych problemów życiowych, 
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 znają konsekwencje niebezpiecznych zachowań. 
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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 
 
Osobami    realizującymi  Szkolny Program Profilaktyki będą wszyscy nauczyciele, 

specjaliści oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły i spoza szkoły.   

Podczas realizowania programu w miarę mozliwości współpracować będziemy z 

placówkami kulturalno- oświatowymi, placówkami wychowawczo-opiekuńczymi, placówkami 

specjalistycznym itp.   

Poszczególne  elementy  programu (np.: proponowany  przez  autorów  sposób  realizacji) 

mogą  ulegać  modyfikacji. 

Adresaci i realizatorzy programu: 

Adresaci: 

- młodzież szkoły podstawowej 

- młodzież gimnazjalna 

- młodzież ZSZ 

- młodzież PdP 

- rodzice 

Realizatorzy: 

- dyrekcja 

- nauczyciele i wychowawcy 

- pedagog szkolny 

- psycholog szkolny 

- instytucje wspomagające 

- zaproszeni specjaliści 
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DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie jest szkołą, która 

w porównaniu z placówkami oświatowymi o charakterze masowym kształci stosunkowo 

niewielką liczbę uczniów. Sprawia, iż stwarzamy naszym uczniom duże poczucie 

bezpieczeństwa. Przyczyn zachowań ryzykownych jest jednak wiele. Znaczna część 

uczniów naszego Ośrodka mieszka na wsi, co części młodzieży utrudnia dostęp do 

zorganizowanych form spędzania czasu wolnego.  

Ponadto część uczniów boryka się z problemami dotyczącymi ich środowiska 

rodzinnego. W tym nasi uczniowie pochodzą: 

• z rodzin alkoholicznych (14,5%), 

• z rodzin niewydolnych wychowawczo (25,78%), 

• z rodzin niepełnych (15,7%), 

• z rodzin, które otrzymują wsparcie ośrodków pomocy społecznej (22,64%), 

• opieką kuratorów sądowych objęto (13,25%) uczniów, 

• zamieszkujących w zespołach opiekuńczo – wychowawczych (18,2%). 

Diagnozy środowiska szkolnego dokonano na podstawie rozmów z uczniami, 

rodzicami, obserwacji zachowania uczniów, analizy dokumentacji wychowawców 

klasowych. Analiza wyników badań potwierdziła wstępne zidentyfikowanie obszarów 

zagrożeń występujących w naszej szkole i posłużyła do skonstruowania niniejszego 

programu.  
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PRZYKŁADOWE TEMATY ZALECANE DO REALIZACJI 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

 
Papierosom powiedz: Nie. 

Nie palę bo nie chcę ! 

Integracja z grupą. Jestem sobą każdego dnia a Ty? 

Jestem wyjątkowy, wyjątkowa.  

Alkohol-wróg czy przyjaciel? 

Alkohol jest chorobą- uzależnieniem. 

Do czego służy komputer? 

Gry towarzyskie czy komputerowe?  

Komputer? Tak. Ale czy tylko? 

 

GIMNAZJUM, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

I SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 

 

Czy warto sięgać po narkotyki? 

Zagrożenia współczesnego świata-narkotyki, alkohol. 

Jak rozpoznać czy dziecko bierze narkotyki. 

Narkomania-mit i rzeczywistość. 

Środki odurzające, a młodzież. 

Narkomania- gdzie szukać pomocy. 

Co wiemy o alkoholu i alkoholiźmie. 

Alkohol, a nasze życie codzienne. 

Alkoholizm jako choroba. 

Jak pomóc dziecku nie pić. 

Rodzina z problemem alkoholowym. 

Papierosy, a zdrowie. 

Problemy alkoholowe w rodzinie. 

Powody sięgania po alkohol i narkotyki. 

Narkotyki to cicha śmierć. 

Dlaczego sięgasz po alkohol? 

Alkohol kradnie wolność. 

Używanie i nadużywanie. 

Jak bawić się bez używek? 
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Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol-jak się przed tym bronić? 

Bezpieczny Internet. 

Internet jako źródło wiedzy i źródło zagrożeń. 

Rozrywka bez komputera.  

 
 

 
 

PROPONOWANE METODY I FORMY PRACY 
 
METODY: 

 Wykład 

 Pogadanka 

 

 

FORMY: 
 zajęcia edukacyjne 

 godziny wychowawcze 

 zajęcia z pedagogiem 

 spotkania profilaktyczno – edukacyjne ze specjalistami (pielęgniarka szkolna, 

psycholog)  

 kampanie profilaktyczne 

 spotkanie z prelegentem ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie 

 

 

 

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 

Opracowany program będzie realizowany w ciągu trzech lat. Szkolny program 

profilaktyczny będzie poddany ewaluacji na zakończenie  każdego roku szkolnego 

poprzez diagnozę wybranych obszarów. Ewaluacja przeprowadzona zostanie przez 

autorów, z uwzględnieniem danych zebranych przez pedagoga i psychologa szkolnego na 

podstawie: 

- Ankiet skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców 

- Obserwacji 

- Wywiadu i rozmowy. 
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Dotyczyć będzie w szczególności spraw związanych ze stosowaniem używek i 

potencjalnych zagrożeń wynikających z uzależnienia od Internetu i komputera.  

Zakładamy, że po każdym roku funkcjonowania programu redukcji ulegną przede 

wszystkim wskaźniki związane ze stosowaniem używek (np. w pierwszym roku w 

odniesieniu do klas gimnazjum do palenia tytoniu przyzna się mniej niż 31% uczniów a 

do spożywania alkoholu mniej niż 25% W odniesieniu do ZSZ wartości te powinny być 

mniejsze odpowiednio od 39% w przypadku palenia tytoniu i 43% w przypadku 

spożywania alkoholu. Jeśli chodzi o szkołę podstawową to oczekiwane jest zachowanie 

istniejącego status quo czyli brak sygnałów związanych ze stosowaniem używek przez 

dzieci.).  

Funkcjonowanie programu ma wpłynąć również na zdobycie przez uczniów 

wiedzy z zakresu skutków stosowania używek i niekontrolowanego korzystania z 

komputera oraz prezentowane przez nich pożądane postawy tj.: wybieranie właściwych 

form wypoczynku, ograniczenie stosowania używek czy umiejętność zwrócenia się o 

pomoc do właściwych osób i instytucji.  

Po dokonaniu ewaluacji na koniec każdego roku szkolnego będzie on zgodnie z 

jej wynikami modyfikowany i realizowany w następnych latach.  

Wnioski z ewaluacji będą przedstawione Radzie Pedagogicznej, a planowane 

zmiany zatwierdzane uchwałą, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę 

Pedagogiczną. 

 


