
ANEKS  DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEG0 SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 

z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO w TUROŚLI 

 

z dnia 22 marca 2018r.  

sporządzony w związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 

stycznia 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia  

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz.214). 

Program wychowawczo-profilaktyczny uzupełnia się, uwzględniając diagnozę w zakresie 

występujących czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych. 

Diagnoza sytuacji w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych realizowana jest w szkole  

w sposób ciągły poprzez obserwację uczniów, rozmowy z rodzicami, analizę dokumentacji 

pedagoga i wychowawcy klasy, współpracę z podmiotami zewnętrznymi takimi jak: Poradnia 

Psychologiczno–Pedagogiczna w Kolnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli, 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Turośli, Ochotnicza Straż Pożarna  

w Turośli, Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Turośli. 

Na podstawie przeprowadzonych ankiet zwrócono uwagę na  najważniejsze 

obszary/zagadnienia do pracy: 

- Rozwijanie działalności informacyjnej wśród uczniów na temat zagrożeń: przekazanie 

informacji uczniom i na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz procedurach postępowania oraz metodach 

współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

- Edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie problemu uzależnień, upowszechnienie 

informacji o instytucjach świadczących pomoc specjalistyczną 

- Zwrócenie uwagi uczniów na takie wartości jak:  

 Szacunek dla drugiego człowieka.  

 Asertywne wyrażanie siebie. 

W Programie wprowadza się następujące zmiany: 

I. W dziale 2. Podstawa prawna programu wychowawczo – profilaktycznego dodaje się 

następujące akty prawne: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 



oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz.214), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. poz.1492), 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz.U Poz.1492) 

II W dziale 9. Zadania wychowawczo – profilaktyczne realizowane w latach 2017 – 2022. 

 w wymienionych w programie działaniach wychowawczych i formach realizacji 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w obszarze Sfera fizycznego rozwoju ucznia – „zdrowie - edukacja zdrowotna” 

- dodaje się w Działaniach wychowawczych punkt 4 w brzmieniu: 

Uświadomienie zależności między rozwojem młodego człowieka a przyjmowaniem substancji 

psychoaktywnych i uzależniających (dopalacze, narkotyki, alkohol, nikotyna, e – papierosy)  

- w Formach realizacji dodaje się zapis: Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie 

popularyzacji postaw prozdrowotnych i znaczenia zdrowia w życiu młodego człowieka.  

2) w obszarze Sfera społecznego rozwoju ucznia – „Kształtowanie postaw społecznych – 

relacje” 

- dodaje się w Działaniach wychowawczych punkt 4 w brzmieniu: Asertywność, czyli sztuka 

bycia sobą. 

-  w Formach realizacji dodaje się zapis: Zajęcia kształtujące asertywność. 

III W dziale 10. Harmonogram – sposób realizacji zadań w roku szkolnym 2017/18  

- dodaje się w obszarze Zdrowie – edukacja zdrowotna  w Sposobach realizacji punkt 20  

w brzmieniu: 

Spotkanie przedstawicieli Policji  z rodzicami na temat zagrożeń i konsekwencji płynących  

z posiadania i stosowania środków uzależniających. 

 


