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PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z póź. zm.). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz. U. poz. 977 z póź. zm.).

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. 
poz. 124). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.  
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i or-
ganizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.           
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324, z późn. zm.)

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz. U. Nr 78, poz. 428).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w spra-
wie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej                     
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).

9. Statut Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Tychach.

2



Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyj-
nych wobec uczniów obejmuje wszystkie działania wychowawcze, profilak-
tyczne, edukację prozdrowotną i jest realizowana przez wszystkich pracow-
ników szkoły.

Podmiotem działań w ramach tej strategii są uczniowie.

1. Systematyczne  prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowot-
nej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci, 
rodziców i nauczycieli polega na:
1.1. realizacji programu „Owoce w szkole”,
1.2. udziale w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
1.3. współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły,
1.4. współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tychach,
1.5. współpracy z Poradnią Zdrowia Psychicznego,
1.6. współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach,
1.7. współpracy z pielęgniarką szkoloną i Policją w Tychach,
1.8. organizacji zajęć dla uczniów, rodziców o charakterze profilaktyczno-eduka-
cyjnym.

2. Metody i formy działalności informacyjnej mają różnorodny charakter, co 
związane jest z tym, że adresowana jest ona do zróżnicowanej i szerokiej społecz-
ności szkolnej i zaspokajać powinna różne jej potrzeby. I tak działalność informa-
cyjna wyraża się poprzez funkcjonowanie:
2.1. tablic informacyjnych dla rodziców i uczniów,
2.2. gazetek klasowych, Samorządu Uczniowskiego, świetlicy,
2.3. tablic informacyjnych związanych z bieżącymi wydarzeniami szkolnymi,
2.4. strony internetowej szkoły oraz FB,
2.5. kroniki szkolnej.
2.6. Ponadto działalność informacyjna jest prowadzona poprzez:

2.6.1. organizowanie spotkań dzieci  z pielęgniarką szkolną, pedagogiem, 
przedstawicielami policji oraz innych instytucji,
2.6.2. imprezy profilaktyczno-edukacyjne,
2.6.3. godziny do dyspozycji wychowawcy,
2.6.4. zajęcia świetlicowe,
2.6.5. spotkania wychowawców klas z rodzicami (wywiadówki, zebrania z rodzi-
cami, konsultacje, indywidualne spotkania, kontakt telefoniczny, elektroniczny),
2.6.6. zajęcia profilaktyczne, edukacyjne, które uwzględniają problemy nar-
komanii, alkoholizmu, palenia papierosów, przemocy,
2.6.7. spotkań edukacyjnych dla rodziców, np. prowadzonych przez wycho-
wawców i pedagoga szkolnego, zaproszonych specjalistów,
2.6.8. udostępnianie informatorów, poradników i materiałów edukacyjnych 
dotyczących uzależnień i ich skutków,
2.6.9. działalność informacyjną biblioteki szkolnej.

3. Zadania wszystkich pracowników szkoły:

3.1. Dyrektor szkoły: 
3.1.1. Realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły,
3.1.2. Monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych, 
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zapobiegawczych i interwencyjnych,
3.1.3. Na bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i in-
nych pracowników szkoły o podejmowanych przez nich działaniach wynikają-
cych z realizacji strategii,
3.1.4. Podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przepro-
wadzona z zachowaniem wszelkich praw zarówno uczniów, jak i ich rodziców.

3.2. Nauczyciele i wychowawcy klas: 
3.2.1. Realizują zadania zawarte w szkolnym Programie Wychowawczym, 
Programie Profilaktyki oraz w planach pracy wychowawcy klasy.
3.2.2. Systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia 
psychicznego i zdrowego stylu życia wśród uczniów na godzinach do dyspo-
zycji wychowawcy, na zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach w świetlicy szkol-
nej, kołach zainteresowań.
3.2.3. Realizują zagadnienia dotyczące zapobieganiu uzależnień w ramach 
przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia.
3.2.4. Uczestniczą w WDN oraz kursach, szkoleniach, konferencjach z za-
kresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobów 
podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem. 
3.2.5. 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. 
3.2.6. Wychowawcy klas dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przeja-
wów zachowań ryzykownych uczniów swojej klasy. 
3.2.7. Wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z pedagogiem szkolnym, 
szkolną pielęgniarką w zakresie realizowania zagadnień profilaktycznych, wy-
chowawczych i edukacji prozdrowotnej.
3.2.8. Monitorują zachowania uczniów.

3.3. Pedagog szkolny: 
3.3.1. Realizuje zadania zawarte w szkolnym Programie Wychowawczym, 
Programie Profilaktyki.
3.3.2. Zapewnia pomoc pedagogiczną młodzieży zagrożonej uzależnieniem 
na terenie szkoły, prowadzi indywidualne konsultacje i poradnictwo pedago-
giczne uczniom podejmującym zachowania ryzykowne. 
3.3.3. Systematycznie rozpoznaje i diagnozuje zagrożenia związane z uza-
leżnieniem (ankiety skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli, obserwa-
cje diagnozujące, rozmowy kierowane, indywidualne rozmowy     z ucznia-
mi, konsultacje z wychowawcami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami 
szkoły). 
3.3.4. Prowadzi działalność informacyjną, która obejmuje upowszechnianie 
wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły infor-
macji na temat szkodliwości środków lub substancji, których używanie jest 
zagrożeniem dla zdrowia i życia uczniów. 
3.3.5. Udostępnia młodzieży, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom 
szkoły materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii. 
3.3.6. 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 pro-
blemem uzależnienia, placówki leczenia uzależnień  i współuzależnienia, or-
ganizacje pozarządowe służące pomocą rodzinie, inne) młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem i uzależnionej, osobom współuzależnionym. 
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3.3.7. Organizuje, prowadzi zajęcia profilaktyczne, integracyjne we współ-
pracy z wychowawcami klas, współorganizuje profilaktyczne imprezy ogól-
noszkolne w celu zaspokajania potrzeb psychicznych i społecznych uczniów, 
rozwijania poczucia własnej wartości, motywowania do podejmowania wła-
ściwych decyzji, różnych form aktywności, rozwijania zainteresowań i umie-
jętności psychospołecznych.
3.3.8. Współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko, 
rodzinę i szkołę w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży.
3.3.9. Organizuje i uczestniczy w WDN oraz w warsztatach, szkoleniach, kur-
sach organizowanych przez placówki zajmujące się tą działalnością. 
3.3.10. Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami i in-
nymi pracownikami szkoły we wszystkich działaniach mających na celu redu-
kowanie zachowań ryzykownych młodzieży, w sytuacjach wymagających in-
terwencji lub w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy uczniowi, który 
znalazł się w sytuacji kryzysowej. 

3.4. Pielęgniarka szkolna:
3.4.1. Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły uczniowi, 
który wymaga takiej interwencji; określa stan, w jakim on się znajduje. 
3.4.2. Wzywa pogotowie ratunkowe, jeśli wymaga tego stan zdrowia ucznia.
3.4.3. Powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji, gdy 
stwierdzi, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub 
stał się ofiarą pobicia.
3.4.4. Współpracuje z pedagogiem  szkolnym oraz wychowawcami w sy-
tuacjach kryzysowych, wymagających udzielania uczniowi pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej lub podejrzenia, że uczeń ma problemy zdrowotne 
spowodowane zaniedbaniem stanu zdrowia lub złym odżywianiem.
3.4.5. Współpracuje z nauczycielami w ramach organizacji spotkań, prelek-
cji, pogadanek, zajęć edukacyjno-profilaktycznych.

3.5. Pracownicy administracji i obsługi szkoły: 
3.5.1. Informują dyrektora szkoły lub pedagoga, wychowawcę lub nauczy-
ciela o każdym niepokojącym zdarzeniu czy zaobserwowanej sytuacji kryzy-
sowej, wymagającej interwencji pracownika szkoły. 
3.5.2. Monitorują zachowania uczniów.

4. Procedury działań interwencyjnych – stanowią załącznik do niniejszej strategii.

5. Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych, zapobiegaw-
czych prozdrowotnych oraz interwencyjnych polega na:

5.1. Włączaniu rodziców do akcji, programów, uroczystości  promujących zdrowy 
styl życia.
5.2. Wzbogacanie wiedzy i umiejętności rodziców.
5.3. Spotkania z rodzicami wychowawców i pedagoga szkolnego, przedstawianie 
diagnozy problemów uzależnień, przekazywanie ulotek informacyjnych, indywidu-
alne wskazówki, porady.
5.4. Rozmowy interwencyjne w przypadku pojawienia się problemów związaniem 
z zażywaniem środków psychoaktywnych, ich posiadaniem i rozprowadzaniem, 
organizowanie opieki, informowanie o specjalistycznej pomocy, podejmowanie 
stosownych działań. 
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6. Aktywny udział dzieci w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach umożliwiających, 
alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspakajanie potrzeb psychicznych i 
społecznych poprzez:

6.1. Udział uczniów w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych.
6.2. Udział uczniów w kołach zainteresowań.
6.3. Udział uczniów zajęciach świetlicowych.
6.4. Udział uczniów w akcjach charytatywnych.
6.5. Realizowanie zadań Samorządu Uczniowskiego.
6.6. Udział uczniów w imprezach, wycieczkach, wyjściach klasowych.
6.7. Udział uczniów w życiu kulturalnym szkoły.
6.8. Udział uczniów w konkursach, zawodach.
6.9. Udział uczniów w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych 
instytucji.

7. Dostosowanie treści i formy  zajęć profilaktycznych do zachowań ryzy-
kownych dzieci oraz stopnia zagrożenia.

Wybór przekazywanych uczniom treści oraz stosowanych form pracy odbywa się 
zgodnie z ich wiekiem, możliwościami intelektualnymi oraz percepcyjnymi. Podejmo-
wane działania uwzględniają potrzeby danej grupy związane ze stopniem zagroże-
nia uzależnieniem oraz występującymi aktualnie zachowaniami ryzykownymi. Oceny 
sytuacji   w tym zakresie dokonuje wychowawca klasy planując pracę wychowawczą 
i zapobiegawczą w danym roku szkolnym, uwzględniając informacje uzyskane od in-
nych nauczycieli, wychowawców oraz pedagoga. Pedagog szkolny, wychowawcy klas 
i nauczyciele realizują zagadnienia z zakresu profilaktyki w ramach:

7.1. zajęć edukacyjnych,
7.2. godzin wychowawczych,
7.3. zajęć profilaktyczno-edukacyjnych,
7.4. imprez szkolnych o charakterze wychowawczym, profilaktyczno-edukacyj-
nym, programów artystycznych,
7.5. programów profilaktycznych organizowanych na terenie szkoły według bie-
żących potrzeb i możliwości finansowych (przeciwdziałanie narkomanii, alkoholi-
zmowi, profilaktyki palenia tytoniu, przemocy i agresji),
7.6. spotkań edukacyjnych z zaproszonymi specjalistami dotyczących, przeciw-
działania uzależnieniom zwłaszcza narkomanii, przeciwdziałania agresji i przemo-
cy, problemu cyberprzemocy.

8. Edukacja rówieśnicza.
W działaniach w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

ważną rolę odgrywa edukacja rówieśnicza, która polega na promowaniu zdrowego 
stylu życia poprzez współorganizowanie imprez szkolnych i klasowych, przygotowy-
wanie profilaktycznych gazetek ściennych, redagowanie gazetki szkolnej, prowadze-
nie apeli tematycznych, udział w konkursach, gdzie widownię stanowią inni uczniowie 
oraz aktywnej wymiany poglądów w ramach zajęć profilaktycznych. Szczególną rolę 
odgrywają uczniowie, którzy swoją postawą promują pozytywne wzorce. 

9. Sposób współdziałania pracowników szkoły z policją.
W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzy-

mują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorami 
współpracy jest pedagog szkolny oraz dzielnicowy właściwej jednostki policji. Do 
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współpracy ze szkołą zobowiązana jest również właściwa jednostka Straży Miejskiej.
W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

9.1. stałą współpracę i wymianę doświadczeń dyrektora szkoły, pedagoga w za-
kresie profilaktyki zagrożeń,
9.2. spotkania dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa, nauczycieli ze specjali-
stami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością 
oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, 
9.3. spotkania tematyczne dzieci z udziałem funkcjonariuszy policji i/lub Straży 
Miejskiej m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karal-
ne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, zasad bezpieczeń-
stwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, 
9.4. informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamio-
na przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz prze-
jawach demoralizacji młodzieży, 
9.5. udzielanie przez policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, które 
zaistniały na terenie szkoły, 
9.6. wspólny – szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demo-
ralizacji i przestępczości nieletnich. 

10. Gdzie szukać pomocy
• 997 – Policja
• 998 – Straż Pożarna
• 999 – Pogotowie Ratunkowe
• 112 – ogólny telefon alarmowy
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 32 227 23 92 

Tychy ul. Andersa 16
• Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – 32 219 24 67 

Tychy ul. Cyganerii 1
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 32 227 35 40 

Tychy ul. Budowlanych 59
• Sąd Rodzinny i Nieletnich  w Tychach wydz. III – 32 323 31 51 

Tychy ul. Budowlanych 33 
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 32 227 05 75 

Tychy ul. Nowokościelna 27
• Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień – 32 327 51 83 

Tychy ul. Bukowa 20
• Tyska Niebieska Linia 32 322 70 04
• Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” – 32 227 33 15 

Tychy, ul. Budowlanych 59

11. Wspieranie dzieci.
Wspieranie uczniów zagrożonych uzależnieniem jest działaniem wielokierunkowym 

i może wyrażać się poprzez różnorodne działania:
11.1. wyposażenie w wiedzę na temat problemów dorastania,
11.2. zapoznanie z systemem pomocy w szkole, przekazywanie informacji doty-
czących uzyskania pomocy w sytuacjach zagrożeń,
11.3. spotkania informacyjne z przedstawicielem Policji, poradni, pomocy spo-
łecznej itp.,
11.4. zajęcia integracyjne w klasach,
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11.5. zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, np. na temat komunikacji interperso-
nalnej, rozwijania ważnych umiejętności społecznych, podniesienia efektywności 
nauki,
11.6. realizację programów profilaktycznych,
11.7. wzmacnianie adekwatnej samooceny i poczucia własnej wartości w codzien-
nej pracy edukacyjnej poprzez dostrzeganie i wzmacnianie mocnych stron ucznia, 
eksponowanie sukcesów osobistych,
11.8. zachęcanie do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
11.9. angażowanie do udziału w pozaszkolnych zajęciach sportowych,
11.10. angażowanie uczniów do pracy w samorządzie klasowym i szkolnym,
11.11. włączanie w działalność kół zainteresowań,
11.12. włączanie w różne formy aktywności dostępne na terenie klasy i szkoły,
11.13. aktywizowanie do udziału w imprezach środowiskowych i włączanie do 
działań związanych z akcjami ogólnopolskimi,
11.14. zachęcanie do uczestnictwa w klasowych i szkolnych wyjazdach do kina, 
teatru, w wycieczkach o charakterze kulturalnym i krajoznawczym,
11.15. spotkania z absolwentami, którzy odnieśli sukces życiowy, 
11.16. analizę funkcjonowania ucznia oraz sprecyzowanie wniosków do dalszej 
pracy dokonaną przez pedagoga w porozumieniu z rodzicami ucznia,
11.17. objecie pomocą w ramach zajęć dodatkowych, np. wyrównawczych, spe-
cjalistycznych, terapeutycznych,
11.18. rozmowy indywidualne: profilaktyczno-ostrzegawcze, interwencyjne, wy-
chowawcze,
11.19. zawieranie kontraktów w porozumieniu rodzicami.

12. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie problematyki 
uzależnień i innych problemów dzieci oraz podejmowania wczesnej inter-
wencji w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem.

12.1. Informowanie Rady Pedagogicznej o procedurach postępowania nauczycieli 
i metodach współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz mło-
dzieży przestępczością oraz demoralizacją.
12.2. Udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach.
12.3. Wymiana doświadczeń nauczycieli, wychowawców klas i pedagoga szkolnego.
12.4. Współpraca z bibliotekarzem szkolnym w celu pozyskania fachowej literatu-
ry związanej z problematyką uzależnień.

13. Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań 
wychowawczych i zapobiegawczych odbywa się poprzez:

13.1. rozmowy z uczniami, rodzicami, konsultacje z pedagogiem szkolnym i in-
nymi nauczycielami,
13.2. sprawozdania i analizy podejmowanych działań wychowawczych i profilak-
tycznych,
13.3. ocenę efektów podjętych działań, 
13.4. analizę sytuacji wychowawczej oraz występujących problemów i zagrożeń,
13.5. wyznaczanie dalszej pracy profilaktycznej oraz określane zagadnienia i zja-
wiska wymagających szczególnej uwagi.
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