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Podstawy prawne działań: 

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 za-

pewnienia ochrony dzieci przed nielegalnym używaniem środków nar-

kotycznych i substancji psychotropowych, zgodnie z ich zdefiniowa-

niem w odpowiednich umowach międzynarodowych oraz w celu zapo-

biegania wykorzystywaniu dzieci do nielegalnej produkcji tego typu 

substancji i handlu nimi.” 

2. Konstytucja Rzeczpospolitej. Art. 72. 

3. Kodeks postępowania karnego z dnia 6 kwietnia 1997 r. Art. 304. 

4. Kodeks postępowania cywilnego, Art. 572 (Dział II, rozdział 2). 

5. Ustawy i rozporządzenia: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 

 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-

holizmowi (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  

 (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 228 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 

180 poz. 1493 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 

1485 t.j. Dz. U. 2019 poz. 852) 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 199 Nr 111 poz. 

535 z późn. zm.) 
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 Rozporządzenie MEN 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. 2015 poz. 1249) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podsta-

wy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz. U. 2012 r., poz. 977 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólne-

go dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stop-

niu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356 z późn. zm.) 
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Naczelnym celem działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyj-

nych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem jest doprowadzenie do sytuacji,  

w której uczniowie naszej szkoły prowadzą zdrowy styl życia bez zachowań destruk-

cyjnych, przez to nie krzywdzą siebie i społeczności, w której żyją. 

 Cele ogólne działań podejmowanych przez szkołę: 

1. Wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawi-

dłowemu rozwojowi; 

2. Ograniczanie lub likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy 

rozwój ucznia; 

3. Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają rozwojowi  

i zdrowemu życiu uczniów. 

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA, ZAPOBIEGAWCZA ORAZ INTER-

WENCYJNA UKIERUNKOWANA JEST NA: 

1. Systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, 

promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci, rodzi-

ców oraz nauczycieli. 

Działania edukacyjne i profilaktyczne szkoły w tym zakresie polegają na organizo-

waniu różnych form oddziaływań profilaktycznych: 

 Zajęć profilaktycznych w ramach: godzin z wychowawcą klasy, pedagogiem 

szkolnym, pielęgniarką, pracownikami policji oraz poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, uroczystości szkolnych, podczas apeli szkolnych  oraz akade-

mii; 

 zajęć pozalekcyjnych (dyskoteki, wycieczki, wyjazdy na lodowisko, na basen, 

do kina i teatru, udział w pracy kół zainteresowań, SKS, korzystanie z pracow-

ni informatycznych i czytelni); 

 realizacji programów profilaktycznych oraz warsztatów przez specjalistów 

szkolnych oraz realizatorów zewnętrznych, współpracujących ze szkołą.  

Zajęć edukacyjnych w ramach: 
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 przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają treści zawarte 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, doceniając szczególnie zna-

czenie edukacji zdrowotnej. 

2. Prowadzenie i rozwijanie działalności informacyjnej. 

Działalność informacyjna na terenie szkoły obejmuje: 

 Prowadzenie gazetek informacyjnych ściennych; 

 Organizowanie spotkań ze specjalistami spoza szkoły, z którymi szkoła współ-

pracuje (policja, pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznej, sąd ro-

dzinny, realizatorzy programów profilaktycznych); 

 Przekazywanie ulotek informacyjnych uczniom i rodzicom. 

3. Określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie pomocy 

dzieciom i młodzieży, zagrożonych uzależnieniem. 

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY: zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na te-

renie szkoły, organizowanie spotkań ze specjalistami, współpraca z Radą Pedago-

giczną i Radą Rodziców, organizowanie wewnątrzszkolnych form doskonalenia nau-

czycieli. 

ZADANIA NAUCZYCIELI: realizowanie treści profilaktycznych podczas godzin 

wychowawczych, zajęć przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, organizowanie ze-

brań dla rodziców, indywidualne i telefoniczne kontakty z rodzicami, obserwacja 

uczniów, reagowanie na nietypowe zachowania uczniów, problemy w nauce, waga-

rowanie i tym podobne zachowania uczniów. 

ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI: zapoznanie  

z procedurami postępowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia związanego ze 

środkami odurzającymi, reagowanie na wszelkie przejawy nieodpowiedniego zacho-

wania uczniów, zgłaszanie ich nauczycielom. 

4. Określenie procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń 

związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi 

oraz w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,  

z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencję. 
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I.  W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu 

lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź 

przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji* nauczyciel powinien podjąć na-

stępujące kroki: 

A. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.  

B. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.  

C. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  

i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 

z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowią-

zuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bez-

względnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji może 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki  

i udział dziecka w programie terapeutycznym.  

D. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal  

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich 

dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd ro-

dzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).  

E. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki od-

działywań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, roz-

mowy z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych re-

zultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok po-

stępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

F. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 

17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup 

przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor 

szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiado-

mić o tym prokuratora lub policję.  

                                                           

*  Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych – art.4 §1 ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich. 
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II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będą-

cy pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:  

A. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.  

B. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie po-

zostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego 

życie ani zdrowie.  

C. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentual-

nie udzielenia pomocy medycznej.  

D. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzi-

ce/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy 

przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji 

funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu 

zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.  

E. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia 

będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on 

agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża 

życiu lub zdrowiu innych osób.  

F. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości
* policja ma możliwość prze-

wiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla 

osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 

godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd 

rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.  

G. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dy-

rektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nie-

letnich) lub sądu rodzinnego.  

H. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat sta-

nowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

                                                           

*    Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 

dm3. 
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o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym 

fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej 

instytucji.  

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:  

A. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostę-

pem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu 

przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedago-

gicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.  

B. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.  

C. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję  

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:  

A. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma 

prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość plecaka 

oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podej-

rzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa 

samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest 

to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

B. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodzi-

ców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.  

C. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycie-

lowi substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję, 

która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza 

znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.  

D. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim za-

bezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Ca-

łe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę 

z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.  
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W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie 

ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku po-

pełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora 

lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).  

V. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:  

A. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

B. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

C. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrekto-

rowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 

D. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy. 

E. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna 

(rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego toż-

samość nie jest nikomu znana.  

F. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pocho-

dzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na tere-

nie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot po-

chodzący z kradzieży).  

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:  

A. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udziele-

nia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. 

B. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

C. Powiadomienie rodziców ucznia. 

D. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profe-

sjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewen-

tualnych świadków zdarzenia.  

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, in-

nych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów należy zapewnić bezpieczeń-
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stwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób po-

stronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112.  

VII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego 

A. Ustalamy okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osobą informującą  

o zaistniałym fakcie oraz oglądzie sytuacji w miejscu zaistnienia szkody. 

B. Informujemy o fakcie dyrektora szkoły. 

C. Podejmujemy próbę ustalenia sprawcy oraz oszacowania wartości szkody–  

w uzasadnionych przypadkach dyrektor zawiadamia policję. 

D. W przypadku niebudzącego wątpliwości ustalenia sprawcy szkody, wzywamy 

do szkoły jego rodziców(opiekunów prawnych). 

E. Ustalamy w obecności dyrektora szkoły, wychowawcy, rodzica oraz sprawcy 

szkody zasady zadośćuczynienia bądź też pokrycia strat przez sprawcę i jego 

opiekunów prawnych. 

VIII. Procedura postępowania wobec osoby „obcej” na terenie szkoły 

A. Przez „osobę obcą na terenie szkoły” rozumie się osobę, która: nie jest rodzi-

cem ucznia tej szkoły, nie jest pracownikiem szkoły, nie jest osobą wypełnia-

jącą aktualnie na terenie szkoły zadania i funkcje znane dyrekcji szkoły, nie 

jest osobą zaproszoną przez dyrekcję szkoły bądź też wychowawcę klasy lub 

też uprawnionego pracownika szkoły, która swoim zachowaniem w wyraźny 

sposób narusza zasady i normy współżycia społecznego bądź też w inny spo-

sób stanowi zagrożenie dla porządku na terenie szkoły i bezpieczeństwa dla 

uczniów oraz innych osób przebywających na terenie szkoły. 

B. Ustalmy powody obecności oraz zachowanie osoby postronnej w szkole po-

przez obserwację, a także rozmowę z nią. 

C. W przypadku powstania wątpliwości lub ujawniania niepokojących zachowań 

z jej strony niezwłocznie informujemy dyrekcję szkoły i wspólnie z nią podej-

mujemy mediacje w celu nakłonienia tej osoby do jasno określenia celu swoje-

go pobytu lub też opuszczenia terenu placówki. 
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D. W przypadkach drastycznych niezwłocznie powiadamiamy policję i jednocze-

śnie podejmujemy działania mające na celu zabezpieczenie dzieci i pracowni-

ków przed skutkami tych zachowań. 

IX. Postępowanie nauczyciela z uczniem agresywnym, sprawiającym problemy wycho-

wawcze 

A. Rozmowa z wychowawcą. 

B. Wpisanie uwagi do zeszytu klasowego. 

C. Poinformowanie rodziców. 

D. Rozmowa z pedagogiem szkolnym. 

E. Rozmowa z dyrektorem szkoły. 

F. W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych wychowawca zobo-

wiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bez-

względnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji może 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki  

i udział dziecka w programie terapeutycznym oraz przeprowadzenie rozmowy 

z policjantem (specjalistą ds. nieletnich). 

G. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki od-

działywań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, roz-

mowy z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych re-

zultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok po-

stępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

X. Postępowanie nauczyciela w przypadku realnego zagrożenia zamachem samobójczym 

ucznia 

A. Nauczyciel, który podejrzewa ucznia o skłonności samobójcze powinien: 

B. Jednoznacznie ustalić rodzaj zdarzenia. 

C. Nie pozostawiać ucznia znajdującego się w kryzysie samego i próbować prze-

prowadzić go w bezpieczne, ustronne miejsce. 

D. Zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia. 
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E. W razie konieczności wezwać pomoc – pogotowie ratunkowe, policję i w cza-

sie tej interwencji zadbać, by przebiegła ona spokojnie i dyskretnie. 

F. Ocenić ryzyko dalszego zagrożenia (możliwe, że konieczna będzie hospitaliza-

cja dziecka). 

G. Zawiadomić o zdarzeniu dyrekcję szkoły, wychowawcę dziecka oraz rodziców. 

H. Chronić ucznia oraz inne osoby przed dodatkową traumą, związaną np. z kon-

taktem z mediami, świadkami. 

I. Należy zapewnić uczniowi długofalową pomoc psychologiczną. Zobowiązać 

rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji można 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki  

i udział dziecka w programie terapeutycznym.  

5. Współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobie-

gawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych. 

Działania w celu tworzenia warunków realizacji działalności wychowawczej i zapo-

biegawczej oraz  działalności prozdrowotnej i interwencyjnej, we współpracy z ro-

dzicami dotyczą:  

 prowadzenia wywiadówek oraz dni otwartych dla rodziców, 

 powiadamiania rodziców o problemach stwarzanych przez dzieci,  

 udzielania rodzicom pomocy i wsparcia w przypadku wystąpienia sytuacjach 

problemowych, 

 motywowania rodziców do udziału w szkolnych przedsięwzięciach o charakte-

rze profilaktycznym 

 zapraszania rodziców na uroczystości szkolne, zajęcia lekcyjne,  

 angażowania rodziców przy organizacji dyskotek, wycieczek szkolnych oraz 

innych działań wynikających z potrzeb uczniów. 

 

Z rodzicami uczniów, którzy sprawiają trudności wychowawcze, nauczyciel może 

spisać kontrakt (załącznik nr 1) 
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6. Aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych i w zaję-

ciach umożliwiających, alternatywne wobec zachowań ryzykownych, za-

spokajanie potrzeb psychicznych  

i społecznych. 

Dotychczasowa praktyka profilaktyki uzależnień w szkołach dotyczyła najczęściej 

działań ukierunkowanych na pojedyncze zachowania problemowe. Jest bowiem pro-

filaktyka nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii. Współczesne tendencje i strategie 

wskazują natomiast, że skuteczniejsze jest przeciwdziałanie jednocześnie wielu za-

grożeniom. Wiadomo, że niektóre substancje psychoaktywne torują drogę innym.  

W czasie imprez towarzyskich młodzież zażywa różne środki – pali papierosy, popi-

jając napojem alkoholowym; pali marihuanę, bierze ekstazy i popija napojem energe-

tyzującym lub piwem itp. Z tego względu czasem trudno jest ocenić, jak zadziała je-

den rodzaj substancji i jakie szkody powoduje. Dlatego bardziej efektywne wydają 

się dłuższe cykle spotkaniowe z młodzieżą oraz rodzicami, np. w formie warsztatów. 

Są to długoterminowe programy profilaktyczne, podczas których ich odbiorcy uczą 

się ważnych umiejętności psychospołecznych oraz zdobywają wiedzę o kosztach 

zdrowotnych, emocjonalnych i społecznych związanych z używaniem substancji psy-

choaktywnych. Programy prowadzą przeszkoleni realizatorzy, pracujący z grupą me-

todami aktywnymi oraz mający wiedzę na omawiane tematy, którzy dysponują po-

nadto materiałami z gotowymi scenariuszami i innymi pomocami dydaktycznymi.  

Wskazane jest, aby profilaktykę prowadzili przeszkoleni pracownicy szkoły. Mogą to 

być także realizatorzy zewnętrzni, którzy na ogół rekrutują się z organizacji pozarzą-

dowych lub placówek oświatowych, np. poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

albo indywidualni trenerzy programów profilaktycznych.  

Uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe uczniów szkoła organizuje warszta-

ty z zakresu profilaktyki oraz realizuje programy profilaktyczne. Udział ucznia w za-

jęciach rodzice potwierdzają indywidualnie w formie pisemnej.  

Zajęcia dodatkowe odbywają się poza godzinami realizacji podstawy programowej.  

7. Dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzy-

kownych dzieci i młodzieży oraz stopnia zagrożenia. 

Treści i formy kształcenia i wychowania realizowane podczas zajęć mają umożliwić 

dzieciom i młodzieży realizację ich podstawowych potrzeb oraz nauczyć ich kon-

kretnych umiejętności społecznych przydatnych w codziennym  życiu. Alternatywne 
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sposoby spędzania wolnego czasu maja za zadanie odkryć tkwiące w uczniach moż-

liwości, umiejętności i predyspozycje. Wzmacniać i promować zachowania prozdro-

wotne, a także prospołeczne, co zakłada profilaktyka pozytywna. 

Szkoła ma dostęp do informacji o  programach znajdujących się na liście rekomen-

dowanych programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Są to in-

formacje zamieszczone na stronach internetowych instytucji: 

 Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) 

 Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) 

 Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) 

8. Sposób współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i Policją  

w sytuacjach wymagających interwencji. 

W ramach długofalowej pracy, szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę  

w zakresie profilaktyki zagrożeń.  

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:  

 spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszony-

mi specjalistami, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demo-

ralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym; 

 spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na te-

mat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych 

aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi 

uczniami na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposo-

bów unikania zagrożeń;  

 informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz prze-

jawach demoralizacji dzieci i młodzieży;  

 udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących 

mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, − 

wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktyki zwią-

zanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demora-

lizacji i przestępczości nieletnich.  
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Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w „Pro-

cedurach [...]” albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania 

przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. 

Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły.  

9. Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, rozwijanie ich 

poczucia własnej wartości oraz motywowanie do podejmowania różnych 

form aktywności w tym aktywności pozaszkolnej poprzez: 

 stwarzanie przyjaznego klimatu (dobra komunikacja, osobowe relacje pomię-

dzy nauczycielami i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia dzieciom  

i młodzieży, szczególnie w trudnych sytuacjach itp.); 

 prowadzenie spójnej polityki szkoły wobec palenia, picia alkoholu i odurzania 

się narkotykami oraz konsekwentne jej wdrażanie (jasne określenie wymagań 

co do zachowań uczniów oraz reakcji szkoły na zachowania nieprawidłowe, 

informowanie o tym uczniów i ich rodziców); 

 budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszni-

ków działań wychowawczych oraz profilaktycznych prowadzonych przez nau-

czycieli; 

 pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 

 wczesne rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka i kierowanie ich do psychologa 

lub pedagoga dla przeprowadzenia wstępnej diagnozy; 

 kierowanie uczniów zagrożonych – w porozumieniu z rodzicami – do poradni 

psychologiczno -pedagogicznej lub innej instytucji udzielającej specjalistycz-

nej pomocy; 

 udostępnianie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza 

szkołą (placówki służby zdrowia i organizacji pozarządowych); 

 szkolenie się kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umie-

jętności wychowawczych. 

10.  Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej. 
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Wolontariat szkolny to działanie dla dzieci i młodzieży, które  jest okazją do 

sprawdzenia siebie, wykorzystania posiadanych zainteresowań, uzdolnień, na-

wiązania współpracy z rówieśnikami, nauki nowych umiejętności, zdobycia wie-

dzy – do rozwoju siebie. Z perspektywy szkoły i nauczycieli praca z uczniami  

w ramach wolontariatu to dostarczanie im warunków do rozwoju. Jest to rów-

nież forma działania profilaktycznego w postaci strategii działań alternatywnych 

i miejsca wzmacniania oraz inicjowania czynników chroniących.  

Zapotrzebowanie na wsparcie oraz określenie jego skali wymaga analizy trud-

ności występujących w środowisku szkolnym, w szerszym otoczeniu, czy nawet 

w miejscu zamieszkania uczniów. Obszarem działania młodych wolontariuszy 

może być : 

zbiórka zabawek w miejscowości i przekazanie darów ubogim dzieciom;  

organizacja zabaw i uroczystości dla dzieci przebywających w domu dziecka;  

organizacja czasu wolnego i uroczystości dla pensjonariuszy domów pomocy 

społecznej;  

czyszczenie i porządkowanie zaniedbanych nagrobków na miejskim cmentarzu;  

udzielanie wzajemnych korepetycji i pomocy w nauce;  

opieka nad zwierzętami i zbiórka żywności dla zwierząt ze schronisk.  

 

11. Prowadzenie edukacji rówieśniczej, która polega na propagowaniu „życia 

bez używek” i przestrzeganiu przed zagrożeniami poprzez gazetki ścienne, 

udział w konkursach stanowiących o zagrożeniach związanych z uzależnie-

niami, organizację apeli dotyczących problematyki uzależnień. 

12. Współpracę z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami poza-

rządowymi, wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie roz-

wiązywania problemów dzieci i młodzieży. 

Na stronach internetowych dwóch instytucji Ministerstwa Zdrowia, których zadaniem 

jest między innymi profilaktyka używania substancji psychoaktywnych, można zna-

leźć adresy specjalistycznych placówek – poradni, punktów konsultacyjnych – udzie-

lających specjalistycznej informacji i pomocy. Instytucje te rekomendują różnorodne 

działania profilaktyczne, prowadzą szkolenia, kampanie społeczne, dystrybuują mate-

riały informacyjne (ulotki, broszury). 
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Nazwa instytucji/ adres/ kontakt 

 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Al. 

Jerozolimskie 155, 02–326 Warszawa tel. (22) 250 63 25;  (22) 250 63 26, e-

mail: parpa@parpa.pl; http://www.parpa.pl 

 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), ul. Dereniowa 52/54 

02–776 Warszawa tel. (22) 641 15 01;  (22) 855 54 58; (22) 855 54 69; e-mail: 

kbpn@kbpn.gov.pl 

Przydatne adresy internetowe 

 Antynarkotykowa Poradnia Internetowa 

 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 111 czynny od poniedziałku 

do soboty w godz. 12.00–20.00 (połączenie bezpłatne) 

 Anonimowa policyjna linia specjalna tel. 800 120 148 czynny całą dobę (po-

łączenie bezpłatne) 

 Warszawska „Niebieska Linia” tel. (22) 668 70 00 czynny w dni powszednie 

w godz. 14.00–22.00. 

 Telefon zaufania HIV/AIDS tel. 801 888 448; (22) 692 82 26 czynny od po-

niedziałku do soboty w godz. od 9.00–21.00 (opłata tylko za pierwszą minutę 

połączenia) 

 Poradnia Psychologiczna Instytutu Psychologii Zdrowia PTP tel. 116 123 

czynny w dni powszednie w godzinach 14.00–22.00 

 Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioral-

nych i ich bliskich tel. 801 889 880 czynny codziennie, z wyjątkiem świąt 

państwowych, w godz. 17.00–22.00 (całe połączenie płatne 0,35 zł) 

 Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia tel. (22) 844 44 70 

czynny w dni powszednie w godzinach 10.00–20.00, w soboty w godz. 10.00–

15.00 

 Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia „Monar” tel. (22) 823 65 31 

czynny w dni powszednie w godzinach 9.00–21.00 
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 Infolinia Stowarzyszenia KARAN tel. 800 120 289 czynna w dni powszednie  

w godzinach 9.00–17.00 (połączenie bezpłatne) 

 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki — Narkomania: tel. 801 199 990 

czynny codziennie w godzinach 16.00–21.00 (całe połączenie płatne 0,35 zł) 

WYKAZ ADRESÓW I TELEFONÓW LOKALNYCH INSTY-

TUCJI POMOCOWYCH 

 Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 6, tel., 997 lub 25 

792-12-00 

 Dzielnicowy, asp. Mariusz Świętochowski, tel. (25) 792 12 27 lub 519 035 445 

Punkt przyjęć interesantów  przez dzielnicowego znajduje się w Urzędzie Gminy  

w Grębkowie, czynny w poniedziałki w godzinach 8.00 - 10.00 

 Sąd Rejonowy w Węgrowie,  ul. Przemysłowa 20, tel. (centrala) 25 792-22-31 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 

tel. 25 792-47-00 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przy Urzędzie Gminy  w Grębkowie, 

ul. Wspólna 5, tel. 25 793-00-40 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie 

Gminy w Grębkowie, ul. Wspólna, tel. 25 793-00-40 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej, ul. Piłsudskiego 23, tel. 792- 49-07 

 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu przy SP 

ZOZ w Węgrowie, ul. Kościuszki 15,  tel. 792-28-23 

 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Węgrowie, ul. Stefana 

Kard. Wyszyńskiego 3, tel. 25 792-42-27 

13.   Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uza-

leżnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowa-

nia wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem. 

Doskonalenie nauczycieli w tym zakresie polega na organizowaniu warsztatów, 

udziale w konferencjach poświęconych tematyce uzależnień, prowadzeniu progra-
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mów profilaktycznych, udziale  w szkoleniowych radach pedagogicznych, spotka-

niach, kontaktach z poradniami dla młodzieży oraz na samodoskonaleniu. 

14.   Doskonalenie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wy-

chowawczych i zapobiegawczych. 

Ewaluacja strategii jest niezbędna do oszacowania jej funkcjonowania i planowania 

działań profilaktycznych na kolejne lata szkolne. Ocena efektów podejmowanych 

działań dokonywana będzie poprzez: 

 obserwowanie środowiska rówieśniczego, 

 rozmowy i spotkania z dziećmi i młodzieżą, 

 rozmowy i spotkania z rodzicami, 

 rozmowy i spotkania z nauczycielami, 

 badania ankietowe i wywiady środowiskowe. 

 

Załączniki do Strategii Działań Wychowawczych i Zapobiegawczych oraz Interwen-

cyjnych wobec Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Uzależnieniem: 

Nr 1- Kontrakt wychowawcy klasy/ nauczyciela i ucznia (rodzica). 



 

 1

 

Załącznik nr 1 

 

Kontrakt wychowawcy klasy/ nauczyciela i ucznia (rodzica) 

 

Wychowawca klasy/ Pedagog:  

 

 ............................................................................................. 

   

 

Uczeń/ Uczennica, Rodzic: 

 

 ............................................................................................ 

   

Cel kontraktu: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

Czas realizacji: 

.................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Sposób i termin analizy realizacji kontraktu: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Ustalenia: 

Obszar 

funkcjonowa-

nia 

ucznia 

Zobowiązanie 

ucznia 

Zobowiązanie 

wychowawcy 

Uzyskane 

efekty/ podpis 

wychowawcy 



 

 2

 

Frekwencja 

na zajęciach 

szkolnych 

 
 

 

  

Zachowanie 

podczas 

pobytu 

w szkole 

   

 

Relacje 

z rówieśnika-

mi 

 

   

 

Relacje 

z nauczycie-

lami 

 

   

 

Kontakt 

z wychowaw-

cą 

 

   

 

Kontakt 

z pedagogiem 

 

   

 

 

Zadania 

edukacyjne 

 

 

   

Kontakt ro-

dzica 

z wychowaw-

cą/ 

pedagogiem/ 

dyrektorem 

Zobowiązuję się do: 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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Warunki kontraktu w zakresie realizacji zadań z przedmiotów: 

 

Przedmiot 

Zobowiązania 

Zadania 

do realizacji 

Termin 

realizacji 

Uzyskane 

efekty/ pod-

pis nauczy-

ciela 
ucznia nauczyciela 

 

 

Język polski 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Język obcy 

 

 

     

 

 

Matematyka 

 

 

     

 

 

Biologia 

 

 

     

 

 

Historia 

 

 

     

 

Niniejszy kontrakt jest formą dobrowolnej, wspólnie sformułowanej umowy ucznia, 

wychowawcy i nauczycieli. Dotyczy ona sposobu realizacji obowiązku szkolnego. Jej 

złamanie skutkuje zastosowaniem działań zgodnych ze statutem gimnazjum. 
 

 

Podpis ucznia Podpis rodzica Podpis wycho-

wawcy 

Podpis pedagoga/ 

innego nauczyciela 
 

 
   

 


