
Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym  

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27 w Radomiu  na rok szkolny 2017/2018 

Podstawa prawna: 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. 

Diagnoza: na podstawie badań ankietowych przeprowadzonym w lutym 2018 wynika, że  

najczęściej UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY Wskazują na dwie grupy czynników, które 

należy brać pod uwagę przy planowaniu oddziaływań profilaktyki antynarkotykowej  

i antydopalaczowej, zadań wychowawczych:  

CZYNNIKI RYZYKA: niska samoocena (53%),  niedojrzałość emocjonalna, nadmierna 

nieśmiałość (50%), poczucie osamotnienia, złe relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, 

presja grupy rówieśniczej (47%) 

CZYNNIKI CHRONIĄCE: wsparcie emocjonalne mamy i taty (69%); stała opieka 

sprawowana przez osobę dorosłą, dobry kontakt ze starszym rodzeństwem, negatywny 

stosunek bliskich kolegów/koleżankę do używania (52%);  budowanie pozytywnych 

więzi ze szkołą (47%) 

 

Zadania 

wychowawcze 

Formy realizacji Przewidywane efekty 

wychowania 

Odpowiedzialni 

 

Zdrowie 

i bezpieczeństwo 

(Edukacja 

prozdrowotna) 

Analiza zachowania 

uczniów, poprzez 

obserwację, badania 

ankietowe, 

kwestionariusze 

ankiety, testy zdań 

niedokończonych,  

pod kątem trudności  

emocjonalnych 

 

Rozmowy 

indywidualne na 

temat dojrzałości 

emocjonalnej,  

 

Zajęcia  na temat : 

dojrzałej 

osobowości , 

poczucia własnej 

wartości, niskiej 

samooceny, 

obniżonego nastroju 

emocjonalnego  

Uczniowie poznają zasady 

profilaktyki i zdrowego stylu 

życia.  

Interesują się zdrowiem 

psychicznym. 

 

Znają cechy osoby dojrzałej 

społecznie i emocjonalnie. 

 

Znają zagrożenia zaburzeń 

nastroju dla funkcjonowania 

społecznego i  jakości 

własnego życia. 

 

Znają skuteczne strategie 

radzenia sobie z napięciem 

psychicznym(stresem). 

Wychowawcy 

Pedagog 

Psycholog 

Nauczyciele 



(potwierdzenie 

realizacji w 

dziennikach 

lekcyjnych, 

pedagoga, 

psychologa, 

potwierdzenie 

rozmów 

indywidualnych, ) 

Profilaktyka, 

działania 

edukacyjno-

informacyjne 

Prowadzenie zajęć 

profilaktycznych  

z wykorzystaniem 

aktywnych metod 

pracy (metoda 

problemowa, 

studium przypadku, 

burza mózgów, 

mapa mentalna, 

mapa skojarzeń, 

twórczego 

rozwiązywania 

problemów) 

 

Spotkanie o osobą, 

która poradziła 

sobie z problemem 

narkotykowym. 

 

Godziny 

wychowawcze  

dyskusje kierowane, 

plakaty, foldery 

informacyjne, 

ulotki, dostęp do 

materiałów 

profilaktycznych , 

które zostaną 

przygotowane przez 

uczniów klasy 4, i 2 

klas gimnazjalnych. 

 

Udział w kampanii 

antynarkotykowej  

Policji 

mazowieckiej: 

„Narkotyki, 

dopalacze? Nie tędy 

droga” 

(sprawozdanie  

z realizacji) 

Uczniowie:  

 

Potrafią wymienić 

motywacje uczniów do 

sięgania po narkotyki 

/dopalacze. 

 

Znają   negatywne 

konsekwencje zażywania 

środków psychoaktywnych, 

środków odurzających, 

substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, 

nowych substancji 

psychoaktywnych. 

  

Potrafią wyrażać  negatywną 

postawę nt. narkotyków 

przed innymi  rówieśnikami.   

 

Potrafią zaprezentować  

wyniki swojej pracy na tle 

klasy, szkoły. 

 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Psycholog 

Uczniowie 



 

Budowanie 

pozytywnych 

więzi ze szkołą  

Kontynuowanie 

oddziaływań 

wychowawczych 

zaplanowanych na 

bieżący rok szkoły  

w Programie 

Wychowawczo-

Profilaktycznym, 

Planie Pracy Szkoły 

 (2 okres)  

Uczniowie: przestrzegają 

zasad współżycia  

społecznego. 

 

Uczą się adekwatnych norm 

zachowania w grupie. 

 

Włączają się w bieżące 

wydarzenia i akcje 

organizowane przez szkołę, 

konkursy wewnątrzszkolne. 

 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Psycholog 

Dyrektor 

Samorząd 

Szkolny 

Nauczyciele 

Współpraca  

z rodzicami, 

kształtowanie 

prawidłowych 

relacji 

 i przyjaznego 

klimatu 

społecznego  

w środowisku 

szkolnym  

Spotkania klasowe  

z wychowawcami, 

rozmowy 

indywidualne,  

Pedagogizacja 

rodziców podczas 

spotkań,  

Przekazywanie 

wyników badań 

ankietowych do 

rodziców w formie 

elektronicznej 

(Librus, strona 

internetowa szkoły)  

przy współpracy  

z Państwowymi 

Inspektorami 

Sanitarnymi, 

Policją, podmiotami  

leczniczymi, 

organizacjami 

pozarządowymi, 

jednostkami 

podległymi lub 

nadzorowanymi 

przez ministra do 

spraw zdrowia, 

poradniami 

psychologiczno-

pedagogicznymi, 

poradniami 

specjalistycznymi, 

placówkami 

doskonalenia 

nauczycieli, 

podmiotami 

Uczeń  posiada zaufanie do 

nauczycieli, współtworzy 

dobry klimat szkoły. 

 

Rodzice znają czynniki 

ryzyka i czynniki chroniące 

ich własne dzieci przed  

eksperymentowaniem  

z substancjami 

psychotropowymi, 

narkotykami, środkami 

zastępczymi. 

  

Rodzice okazują większe 

wsparcie emocjonalne swoim 

dzieciom, poświęcają im 

więcej uwagi i spędzają 

więcej wolnego czasu 

RAZEM. 

 

Rodzice angażują się także 

akcyjnie, wolontarystycznie  

na rzecz szkoły, współtworzą 

pozytywny klimat i 

bezpieczną szkołę.  

 

Rodzice mają dostęp do  

aktualnych informacji   

 i miejsce do których mogą 

się zwrócić o pomoc. 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, 

Pedagog, 

Psycholog 



realizującymi 

świadczenia 

zdrowotne z zakresu 

podstawowej opieki 

zdrowotnej, opieki 

psychiatrycznej 

 i leczenia 

uzależnień. 

 

Spotkanie  

z przedstawicielem 

Policji, 

przedstawienie  

 

 

Udostępnienie  

rodzicom adresów 

miejsc pomocowych  

i instytucji 

 

 

 

 

 

Rodzice zwiększają swoją 

świadomość  na temat 

problematyki 

narkotykowej/dopalaczowej. 

 

 

22 marca 2018r Zmiany opracował zespół wychowawczy 

 


