Strategia działań
wychowawczych, zapobiegawczych
i interwencyjnych
wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem
w Zespole Edukacyjnym – Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela
Makuszyńskiego
w Skwierzynie

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2012 r. poz. 124).
3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z1982r. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami)
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz 977, z późniejszymi zmianami)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532)

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych
Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów
zagrożonych uzależnieniem obejmuje wszelkie działania wychowawcze, profilaktyczne,
edukację prozdrowotną i jest realizowana przez wszystkich pracowników szkoły.
Podmiotem działań w ramach strategii są uczniowie.
1. Dyrektor szkoły:
Realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły.
Monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych,
zapobiegawczych i interwencyjnych.
Na bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i innych
pracowników szkoły o podejmowanych przez nich działaniach wynikających z
realizacji strategii.
Podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona
z zachowaniem wszelkich praw zarówno uczniów, jak i ich rodziców.
2. Nauczyciele i wychowawcy klas:
Realizują zadania zawarte w szkolnym Programie Wychowawczym, Szkolnym
Programie Profilaktyki oraz w planach pracy wychowawcy klasy.
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.
Realizują zagadnienia dotyczące zapobieganiu narkomanii w ramach przedmiotów,
których podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia.
Uczestniczą w kursach, szkoleniach, konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień i
innych problemów młodzieży oraz sposobów podejmowania wczesnej interwencji w
sytuacji zagrożenia uzależnieniem.
Wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z młodzieżą i ich rodzicami informując
o szkodliwości środków i substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem
bezpieczeństwa oraz może doprowadzić do uzależnienia.
Wychowawcy klas dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przejawów zachowań
ryzykownych uczniów swojej klasy.
Wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z pedagogiem szkolnym, psychologiem
szkolnym, szkolną pielęgniarką w zakresie realizowania zagadnień profilaktycznych,
wychowawczych i edukacji prozdrowotnej.
3. Pedagog szkolny:
Zapewnia pomoc pedagogiczną młodzieży zagrożonej uzależnieniem na terenie
szkoły, prowadzi indywidualne konsultacje i poradnictwo pedagogiczne uczniom
podejmującym zachowania ryzykowne.
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).
Prowadzi działalność informacyjną, która obejmuje upowszechnianie wśród
młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły informacji na temat
szkodliwości środków lub substancji, których używanie jest zagrożeniem dla zdrowia i
życia uczniów.
Udostępnia młodzieży, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły
materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii.
Dostarcza osobom zainteresowanym informacji na temat dostępnych form pomocy
(placówki i organizacje wspierające dziecko i rodzinę, placówki świadczące pomoc
społeczną rodzinie, punkty konsultacyjne dla osób z problemem uzależnienia,
placówki leczenia uzależnień i współuzależnienia, organizacje pozarządowe służące
pomocą rodzinie, inne) młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej, osobom
współuzależnionym.
Organizuje, prowadzi zajęcia profilaktyczne, integracyjne we współpracy z
wychowawcami klas, współorganizuje profilaktyczne imprezy ogólnoszkolne w celu
zaspokajania potrzeb psychicznych i społecznych uczniów, rozwijania poczucia
własnej wartości, motywowania do podejmowania właściwych decyzji, różnych form
aktywności, rozwijania zainteresowań i umiejętności psychospołecznych.
Współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko, rodzinę i szkołę
w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży.
Organizuje i uczestniczy w warsztatach, szkoleniach, kursach organizowanych przez
placówki zajmujące się tą działalnością.
Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami i innymi
pracownikami szkoły we wszystkich działaniach mających na celu eliminowanie
zachowań ryzykownych młodzieży, w sytuacjach wymagających interwencji lub w
sytuacjach wymagających udzielenia pomocy uczniowi, który znalazł się w sytuacji
kryzysowej.
4. Psycholog szkolny:
Zapewnia pomoc psychologiczną uczniom przejawiającym zachowania ryzykowne na
terenie szkoły, prowadzi indywidualne konsultacje i porady psychologiczne dla
uczniów i rodziców z grupy ryzyka zagrożonych uzależnieniem.
Dokonuje diagnozy psychologicznej uczniów po stwierdzeniu zasadności badań.
Prowadzi zajęcia z profilaktyki uzależnień, zajęcia psychoterapeutyczne, zajęcia
integrujące zespoły klasowe.
Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i
nauczycieli.
Prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące
minimalizowania skutków zachowań ryzykownych młodzieży.
Wspiera wychowawców klas i nauczycieli w działaniach wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
Inicjuje różne formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
ucznia.

Współpracuje z dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, wychowawcami,
nauczycielami i innymi pracownikami szkoły w sytuacjach wymagających
minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych.
5. Pielęgniarka szkolna:
Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły uczniowi, który wymaga
takiej interwencji; określa stan, w jakim on się znajduje.
Wzywa służby ratownictwa medycznego, jeśli wymaga tego stan zdrowia ucznia.
Powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji, gdy stwierdzi, że uczeń
jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub stał się ofiarą pobicia.
Współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym w sytuacjach kryzysowych,
wymagających udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub
podejrzenia, że uczeń ma problemy zdrowotne spowodowane zaniedbaniem stanu
zdrowia lub złym odżywianiem.
6. Pracownicy administracji i obsługi szkoły:
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
substancję przypominającą narkotyk, dokonał czynu karalnego, stał się ofiarą
przemocy).
Informują dyrektora szkoły lub pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcę lub
nauczyciela o każdym niepokojącym zdarzeniu czy zaobserwowanej sytuacji
kryzysowej, wymagającej interwencji pracownika szkoły.
7. Wszyscy pracownicy szkoły posiadają, znają i stosują procedury zachowania w
sytuacjach kryzysowych zawarte w osobnym dokumencie.

Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych,
zapobiegawczych prozdrowotnych oraz interwencyjnych
Włączanie rodziców do akcji, programów, uroczystości promujących zdrowy styl
życia.
Szkolenia dla rodziców w ramach profilaktyki uzależnień od środków
psychoaktywnych oraz odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czynów
niezgodnych z prawem prowadzone przez specjalistów z zakresu profilaktyki,
psychoterapeutów, funkcjonariuszy Policji.
Wzbogacanie wiedzy i umiejętności rodziców w ramach organizowanych Warsztatów
Umiejętności Wychowawczych.
Spotkania z rodzicami wychowawców i pedagoga szkolnego, przedstawianie diagnozy
problemów uzależnień, przekazywanie ulotek informacyjnych, indywidualne
wskazówki, porady.
Rozmowy interwencyjne w przypadku pojawienia się problemów związanych
z zażywaniem środków psychoaktywnych, ich posiadaniem i rozprowadzaniem,
organizowanie opieki, informowanie o specjalistycznej pomocy, podejmowanie
stosownych działań.

Metody współpracy szkoły z instytucjami wspomagającymi
W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła wraz z
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisją ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, Kuratorami
Sądowymi i Policją utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.
Koordynatorem współpracy jest pedagog szkolny. Do współpracy ze szkołą zobowiązani
zostali: dzielnicowi, pracownicy socjalni OPS, asystenci rodzinni, pracownicy P.P.P. i inni.
W ramach współpracy w/w instytucji ze szkołą organizuje się:
stałą współpracę i wymianę doświadczeń dyrektora szkoły, pedagoga i psychologa
szkolnego w zakresie profilaktyki zagrożeń,
spotkania dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa, nauczycieli ze specjalistami ds.
nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz
demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,
spotkania tematyczne uczniów z udziałem funkcjonariuszy policji m.in. na temat
odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów
narkomanii, wychowania w trzeźwości, zasad bezpieczeństwa, zachowań
ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
informowanie policji, kuratorów sądu, pracowników OPS o zdarzeniach na terenie
szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i
zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji młodzieży,
zgłaszanie do Zespołu Interdyscyplinarnego uczniów lub rodzin uczniów zagrożonych
uzależnieniami,
udzielanie przez instytucje wspomagające pomocy w rozwiązywaniu trudnych
problemów, które zaistniały na terenie szkoły,
wspólny – szkoły i i instytucji współpracujących - udział w lokalnych programach
profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz
zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.
Gdzie szukać pomocy
997 – Policja, Komisariat Policji
957173211 – Komisariat Policji w Skwierzynie
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe
112 – ogólny telefon alarmowy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 95 7170385
Skwierzyna ul. Mickiewicza 1
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – 61 8616080
Poznań ul. Świt 47
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie – 95 7170928
Sąd Rodzinny i Nieletnich w Międzyrzeczu – 95 7424031 w.144
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Skwierzynie ul. Batorego 5 – 95 7170928

