Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Masłowie
Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych
skierowana do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Konwencja o Prawach Dziecka.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
z 1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 poz.109 z poźn. zm.)
oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą .
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz.230 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 198).
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z poźn. zm.)
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 r.
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.

Założenia ogólne
1. Szkoła prowadzi działania wychowawcze i zapobiegawcze dla dzieci i młodzieży,
u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie
prawdopodobieństwo powstania zależności od środków odurzających lub substancji
psychotropowych albo którzy sporadycznie nadużywają środków zmieniających
świadomość.
2. Działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega w szczególności na:
a. systematycznym
rozpoznawaniu
i
diagnozowaniu
zagrożeń
związanych
z uzależnieniem;
b. informowaniu o narkomanii i jej skutkach;
c. współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;
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4.
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d. poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków i substancji
psychotropowych;
e. przygotowaniu nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży do
przeciwdziałania narkomanii.
Zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem są realizowane w szkole na:
a. zajęciach edukacyjnych w ramach przedmiotów, których podstawy programowe
uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobiegania narkomanii, edukacji
prozdrowotnej, wychowania do życia w rodzinie.
b. zajęciach specjalistycznych, psychoedukacyjnych, godzinach dla wychowawcy klasy,
c. zajęciach pozalekcyjnych,
d. zajęciach świetlicowych.
Działalność informacyjna polega na upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, rodziców
i nauczycieli informacji na temat:
a. szkodliwości środków lub substancji psychotropowych, których używanie łączy się
z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień;
b. dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;
c. możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień;
d. skutków prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
Szkoła podejmuje działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i Policji
o sytuacjach kryzysowych, w szczególności wtedy, gdy dzieci lub młodzież używają,
posiadają lub rozprowadzają środki lub substancje psychotropowe.
Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec
młodzieży zagrożonej uzależnieniem obejmuje wszelkie działania wychowawcze,
profilaktyczne oraz szeroko rozumianą edukację prozdrowotną i jest realizowana przez
wszystkich pracowników szkoły.
Strategie działań

I. Wychowawcze:
1. Rozmowa wychowawcza nauczyciela z uczniem.
2. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem.
3. Rozmowa wychowawcy z rodzicami.
4. Ostrzeżenie, upomnienie wychowawcy klasy.
5. Nagana wychowawcy klasy.
6. Rozmowa ucznia z pedagogiem szkolnym.
7. Rozmowa ucznia z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły.
8. Rozmowa ucznia z podmiotami jak w pkt. 6 i 7 w obecności rodziców ucznia.
9. Nagana dyrektora szkoły.
10. Utrata przywilejów uczniowskich, np.: „szczęśliwy numerek”.
11. Zakaz udziału w imprezach klasowych i szkolnych.
12. Zakaz pełnienia funkcji w klasie, szkole, reprezentowania szkoły na zewnątrz.
13. Przeniesienie ucznia do równoległej klasy.
14. Przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
II. Zapobiegawcze:
1. Pogadanki na godzinach wychowawczych.
2. Zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego.
3. Organizowanie spotkań ze specjalistami (policja, lekarz, terapeuta).
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4. Udział w akcjach informacyjnych, happeningach na terenie szkoły i poza szkołą.
5. Kontrola występowania zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym, lokalnym,
rodzinnym.
6. Indywidualne rozmowy z wychowawcą klasy, pedagogiem, dyrektorem szkoły.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
8. Edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego trybu życia.
9. Organizowanie akcji i zajęć profilaktycznych.
10. Rozwijanie aktywności szkolnej i pozaszkolnej, zainteresowań i umiejętności
psychospołecznych, sprawności fizycznej.
11. Organizowanie scenek tematycznych, spektakli teatralnych.
12. Filmy edukacyjne.
13. Systematyczna edukacja i współpraca z rodzicami uczniów.
14. Utrzymywanie współpracy z różnymi instytucjami w zakresie rozwiązywania
problemów dzieci i młodzieży.
III. Interwencyjne:
1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz posiadania, sprzedawania i używania papierosów,
alkoholu i narkotyków.
2. Zakaz obowiązuje wszystkich uczniów w czasie lekcji, przerw oraz innych zajęć
odbywających się na terenie szkoły lub poza szkołą.
3. W szkole organizowane są zajęcia, w czasie których uczniowie i nauczyciele
zapoznają się z ryzykiem zażywania środków uzależniających.
4. Uczniowie, którzy eksperymentują ze środkami uzależniającymi bądź ich zachowanie
narusza regulamin szkolny, muszą liczyć się z konsekwencjami określonymi
w Statucie Szkoły.
5. Uczniowie, którzy sięgają po używki, będą mieli obowiązek uczestnictwa w zajęciach
psychoedukacyjnych prowadzonych w szkole lub w Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
6. W sytuacjach kryzysowych podejmowana będzie interwencja, której celem jest pomoc
uczniowi i rodzinie.
7. Decyzje o podjęciu stosownych działań interwencyjnych podejmuje dyrektor szkoły
w konsultacji z wychowawcą ucznia oraz pedagogiem.
Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych
I. Dyrektor szkoły:
1. Monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych,
zapobiegawczych i interwencyjnych.
2. Jest n a bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i innych
pracowników szkoły o podejmowanych przez nich działaniach wynikających
z realizacji strategii.
3. Podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona
z zachowaniem wszelkich praw - zarówno uczniów, jak i ich rodziców.
II. Nauczyciele i wychowawcy klas:
1. Realizują zadania zawarte w szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym
oraz w planach pracy wychowawcy klasy.
2. Systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego
i zdrowego stylu życia wśród uczniów (na godzinach do dyspozycji wychowawcy, na
zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach w świetlicy szkolnej, kołach zainteresowań, itp.).
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3. Realizują zagadnienia dotyczące zapobieganiu narkomanii w ramach przedmiotów,
których podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia oraz edukacji
prozdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie.
4. Uczestniczą w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz kursach,
szkoleniach, konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
młodzieży oraz sposobów podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia
uzależnieniem.
5. Wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z młodzieżą i ich rodzicami informując ich
o szkodliwości środków i substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem
bezpieczeństwa oraz może doprowadzić do uzależnienia.
6. Wychowawcy klas organizują dla rodziców uczniów szkolenia o charakterze
profilaktycznym, zapraszają na nie specjalistów zajmujących się tą tematyką.
7. Wychowawcy dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej w prowadzonych przez
siebie klasach.
8. Wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z pedagogiem szkolnym w zakresie
realizowania zagadnień profilaktycznych, wychowawczych i edukacji prozdrowotnej.
III. Pedagog szkolny:
1. Zapewnia pomoc pedagogiczną młodzieży zagrożonej uzależnieniem, prowadzi
indywidualne konsultacje i poradnictwo pedagogiczne dla uczniów podejmujących
zachowania ryzykowne.
2. Systematycznie rozpoznaje i diagnozuje zagrożenia związane z uzależnieniem
(ankiety skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli, obserwacje diagnozujące,
rozmowy kierowane, indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje
z wychowawcami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły).
3. Prowadzi działalność informacyjną, która obejmuje upowszechnianie wśród
młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły informacji na temat
szkodliwości środków psychoaktywnych.
4. Udostępnia młodzieży, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły
materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii.
5. Dostarcza osobom zainteresowanym informacji na temat dostępnych form pomocy
(placówki i organizacje wspierające dziecko i rodzinę, placówki świadczące pomoc
społeczną, punkty konsultacyjne dla osób z problemem uzależnienia, placówki
leczenia uzależnień i współuzależnień, organizacje pozarządowe służące pomocą
rodzinie, inne).
6. Organizuje i prowadzi zajęcia profilaktyczne oraz współorganizuje profilaktyczne
imprezy ogólnoszkolne.
7. Współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko, rodzinę i szkołę
w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży.
8. Organizuje i uczestniczy w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz
w warsztatach, szkoleniach, kursach organizowanych przez placówki zajmujące się tą
działalnością.
9. Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami i innymi
pracownikami szkoły we wszystkich działaniach mających na celu redukowanie
zachowań ryzykownych młodzieży.
IV. Pracownicy administracji i obsługi szkoły:
1. Uczestniczą w organizowanych w szkole szkoleniach z funkcjonariuszami Policji na
temat reagowania w sytuacjach kryzysowych mających miejsce na terenie szkoły
(podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków, alkoholu, posiada
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substancję przypominającą narkotyk, dokonał czynu karalnego, stał się ofiarą
przemocy).
2. Informują dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców i nauczycieli
o każdej zaobserwowanej sytuacji kryzysowej, wymagającej interwencji pracownika
szkoły.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie
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5

