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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w 

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informatycznej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.  

 

 

Uzupełniono diagnozę w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka. 

 

Do czynników ryzyka zaliczamy: 

- błędy rodziców  

- odrzucenie rówieśnicze, 

- zaburzenia zachowania, 

- deficyty rozwojowe, 

- trudności w nauce. 

 

Do czynników chroniących należą: 

- wspierające relacje z osobami znaczącymi, 

- indywidualne cechy i zdolności, 

- jakość i klimat szkoły, 

- zasoby środowiska i miejsca zamieszkania. 

  

 

 



ad. 2 Edukacja zdrowotna 

 

Klasy 
Nazwa 

działania 
Zachowania ucznia Sposoby realizacji Termin 

Osoby 

odpowiedzialne 

I – III 
Rozwijanie 

świadomości 

ekologicznej 

i prozdrowotnej 

·  wzmacnia poczucie własnej wartości, wiary 

we własne siły  

·  wie, jakie substancje zagrażają jego życiu 

i zdrowiu 

·  zna zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Realizacja programów ekologicznych 

profilaktycznych i prozdrowotnych 

- Miejska kampania  DLACZEGO? 

Porozmawiajmy o trudnych uczuciach  

 

luty- 

czerwiec 

2018 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Psycholog 

PPP Tychy 

IV – VI Rozwijanie 

świadomości 

ekologicznej 

i prozdrowotnej 

Uczeń: 
-  jest świadomy zagrożeń wynikających 

z palenia papierosów, spożywania alkoholu, 

zażywania środków psychoaktywnych; 

- doskonali umiejętności asertywnego 

odmawiania 

-  wzmacnia poczucie własnej wartości, wiary 

we własne siły 

- wie gdzie szukać pomocy 

 

Realizacja programów ekologicznych 

profilaktycznych i prozdrowotnych 

- Miejska kampania  DLACZEGO? 

Porozmawiajmy o trudnych uczuciach. 

 

luty- 

czerwiec 

2018 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Psycholog 

PPP Tychy 



VII i 

oddziały

gimna-

zjalne 

Rozwijanie 

świadomości 

ekologicznej 

i prozdrowotnej 

Uczeń: 
-  jest świadomy z zagrożeń (nikotyna, alkohol, 

narkotyki i inne środki odurzające, substancje 

psychotropowe, substancje psychoaktywne) 

- doskonali umiejętności asertywnego 

odmawiania 

- przeciwdziała uzależnieniom, prowadzi styl 

życia bez nałogów; 

-  wzmacnia poczucie własnej wartości, wiary 

we własne siły 

- wie gdzie szukać pomocy 

 

Realizacja programów ekologicznych 

profilaktycznych i prozdrowotnych 

- Miejska kampania  DLACZEGO? 

Porozmawiajmy o trudnych uczuciach. 

 

luty- 

czerwiec 

2018 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Psycholog 

Położna 

Policjant 

Higienistka szkolna 

Rodzice 

 
 


