
ANEKS DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-  

– PROFILAKTYCZNEGO 

z dnia 26 lutego 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) 

I. W dziale II. PODSTAWA PRAWNA dodaje się następujące akty prawne: 

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

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołachi 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 Na Rok 2017, 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Na Rok 2018. 

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

II. W dziale X. ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE I FORMY 

REALIZACJI w wymienionych w programie obszarach, celach, formach realizacji, 

terminach realizacji, adresatach działań oraz odpowiedzialnych wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)w OBSZARZE DZIAŁANIA IV – TROSKA O ZDROWIE ORAZ ŻYCIE WŁASNE 

I INNYCH. BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W SZKOLE I POZA NIĄ. 

a) w celach 4.1  

dodaje się kolejny podpunkt w brzmieniu: 

 Przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia obowiązujących              

w ZSE nr 1/w miarę potrzeb/ nauczyciele, uczniowie/ dyrekcja szkoły, nauczyciele 

b) w celach 4.2a 

dodaje się kolejny podpunkt w brzmieniu: 

„Bieg po zdrowie” / czerwiec/ uczniowie kl. I/ nauczyciele wf 

c) w celach 4.2b 

- podpunkt oznaczony jako druga kropka otrzymuje brzmienie: 

 Kształtowanie postawy  dbania o zdrowie, w tym o higienę osobistą 



- dodaje się kolejne podpunkty w brzmieniu: 

 Uświadomienie zależności między rozwojem młodego człowieka a przyjmowaniem 

substancji psychoaktywnych i uzależniających (dopalacze, narkotyki, alkohol, 

nikotyna, e – papierosy) / cały rok/ uczniowie/ wychowawcy, nauczyciele 

 Współpraca z higienistką szkolną w zakresie popularyzacji postaw prozdrowotnych         

i znaczenia zdrowia w życiu młodego człowieka / cały rok/ uczniowie/ higienistka 

szkolna  

 

2) w OBSZARZE DZIAŁANIA VII – PROFILAKTYTKA ZACHOWAŃ 

RYZYKOWNYCH 

a) w celach 7.1  

dodaje się kolejny podpunkt w brzmieniu: 

 Bezpieczeństwo w internecie/ cały rok/ uczniowie/ wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów informatycznych 

b) w rubryce „Termin realizacji” cel 7.4 podpunkt oznaczony jako trzecia kropka otrzymuje 

brzmienie: 

wrzesień oraz w miarę potrzeb 

 c) w celach 7.4 

- podpunkt oznaczony jako druga kropka otrzymuje brzmienie: 

 Organizowanie zajęć dotyczących przyczyn i konsekwencji używania środków 

psychoaktywnych (substancje psychotropowe, środki zastępcze oraz nowe substancje 

psychoaktywne) z wykorzystaniem aktywnych metod pracy 

- w podpunkcie oznaczonym jako czwarta kropka wyraz „ narkotyków” zastępuje się 

wyrazami„środków psychoaktywnych” 

- dodaje się kolejny podpunkt w brzmieniu: 

 Udział młodzieży w programie edukacyjnym pod patronatem Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia „ARS czyli jak dbać o miłość”/ cały rok/uczniowie 

wybranych klas/ koordynator programu, K. Batko 

d) w celach 7.5  

 

- podpunkt oznaczony jako pierwsza kropka otrzymuje brzmienie: 

 

 Popularyzowanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych poprzez prelekcje dla rodziców oraz gablotki informacyjne /cały 

rok/ rodzice i opiekunowie uczniów/ pedagog, psycholog, zaproszeni specjaliści 

e) dodaje się cel 7.6 wraz z podpunktami w brzmieniu: 

 Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych 



 Podnoszenie kwalifikacji wychowawców, nauczycieli o specjalistyczną wiedzę           

z zakresu substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych poprzez: 

- szkolenia rady pedagogicznej, 

- udostępnienie materiałów naukowych w formie elektronicznej, w tym opublikowane 

między innymi przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii/ w miarę 

potrzeb/ nauczyciele/ pedagog, psycholog, zaproszeni specjaliści, dyrekcja  

 Konsultacje indywidualne wychowawców i nauczycieli z psychologiem oraz 

pedagogiem szkolnym/ w miarę potrzeb/ wychowawcy, nauczyciele/ pedagog, 

psycholog 

 Omawianie trudnych sytuacji wychowawczych podczas klasowych rad 

pedagogicznych/ w miarę potrzeb/ nauczyciele/ pedagog, psycholog, dyrekcja, 

wychowawca 

e) dodaje się cel 7.7 wraz z podpunktem w brzmieniu: 

 Współpraca z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi 

 Korzystanie z oferty informacyjnej, doradczej, szkoleniowej, interwencyjnej, 

terapeutycznej prowadzonej między innymi przez: PPP nr 3, MOPS, Krakowskie 

Centrum Terapii Uzależnień, Komisariat Policji nr 6, Ambulatorium Terapii Rodzin 

CMUJ, NZOZ Kraków – Południe, Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Krakowie, 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

3) w OBSZARZE DZIAŁANIA IX – PREORIENTACJA ZAWODOWA 

a) w celach 9.4  

dodaje się kolejny podpunkt w brzmieniu: 

 Spotkania z absolwentami ZSE nr 1/ cały rok/ uczniowie/ doradca zawodowy 

4) w OBSZARZE DZIAŁANIA X – WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

- podpunkt oznaczony jako ósma kropka otrzymuje brzmienie: 

 

 Zapoznanie rodziców z programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły, w tym 

zwrócenie uwagi na znaczenie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. 

 

 

 

 

 

 


