
Aneks do Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego dodany na podstawie 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22. 01. 2018 r. zmieniającego 

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

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii. 

 

Diagnoza w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

W dn. 12 – 16. 02. 2018 r. przeprowadzono w szkole ankietę skierowaną do nauczycieli, 

wychowawców oraz pielęgniarki szkolnej. 

W wyniku diagnozy stwierdza się, że w naszej szkole nie występują problemy związane ze 

stosowaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych. Ankietowani zgodnie twierdzą, że nie spotkali się z sytuacją, w której 

uczeń naszej szkoły był pod wpływem substancji psychoaktywnych, nie zdarzyło się też, aby 

osoby związane ze szkołą (uczniowie, rodzice oraz inni pracownicy)  sygnalizowały 

występowanie tego typu problemów.  Wszyscy respondenci (100 %) uważają, że  profilaktyka 

uniwersalna (pierwszorzędowa) zawarta w Szkolnym Programie Wychowawczo – 

Profilaktycznym  jest skuteczna i adekwatna do potrzeb. W wyniku realizowanych działań 

uczniowie uzyskują wsparcie w prawidłowym rozwoju, promowany jest zdrowy styl życia, a 

w  konsekwencji  nie występują wśród naszych uczniów zachowania ryzykowne związane ze 

stosowaniem środków psychoaktywnych.  

 

Wnioski i rekomendacje wprowadzone do programu. 

1. Prowadzenie systematycznej diagnozy poprzez  obserwację uczniów, rozmowy z 

rodzicami i pracownikami szkoły. 

2. Kontynuacja  działań profilaktycznych w zakresie zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych.  

3. Rozwijanie czynników chroniących o charakterze uniwersalnym. Wychowawcy oraz 

nauczyciele w planach pracy wychowawczej w dalszym ciągu będą uwzględniać treści 

profilaktyczne ujęte w programie wychowawczo - profilaktycznym.  

4. Wspomaganie dzieci z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i 

zdrowemu życiu, informowanie  na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych 

oraz eliminowanie dążenia do zachowań ryzykownych w trakcie spotkań 

warsztatowych, rozmów indywidualnych i innych działań podejmowanych w procesie 

edukacyjno - wychowawczym. 

 

Aneks do Programu Profilaktyczno – Wychowawczego został przyjęty w formie uchwały 

nr 02/2018/2019 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu w 

dniu 13 września 2019 roku. Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w dniu 19 września 

2019 


