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Wstęp 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

26 lutego 2002 roku działalność edukacyjna szkoły określona jest m.in. przez 

program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści 

i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli                  

i rodziców. 

Nowa podstawa programowa jako jeden z celów ogólnych podaje 

kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. We wskazaniach szczegółowych 

kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych 

ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, 

gotowość do uczestnictwa w życiu kulturalnym, podejmowanie inicjatyw oraz 

do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie 

postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

Rozwój współczesnej cywilizacji przyniósł wraz z pozytywnymi skutkami 

gwałtowny wzrost zachowań agresywnych, zmiany w sposobie spędzania czasu. 

Przemianom uległy dotychczasowe hierarchie wartości. Wyraźnie przesunęła się 

granica wieku destruktywnych zachowań w młodszych klasach szkolnych. 

Oprócz zwyczajnych aktów przemocy szkolnej doszły obecnie akty 

wandalizmu, dręczenia psychicznego i fizycznego kolegów. Stąd  w programach 

profilaktycznych szkół coraz większą role przywiązuje się do tematyki 

zapobiegania i minimalizowania skutków tych problemów. W szkole szpitalnej 

stykamy się głównie ze skutkami tych zachowań. Trafiają tu dzieci będące 

ofiarami przemocy, agresji, uzależnień, wreszcie zwyczajne bezmyślności                    
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i nierozwagi zarówno dzieci jak i dorosłych. Jednocześnie przy projektowaniu 

sposobu realizacji szkolnego programu profilaktyki  w szkole szpitalnej trzeba 

uwzględnić też fakt, że w większości przypadków nie mamy możliwości śledzić 

i zaobserwować tak skomplikowanych procesów jak zmiana postaw, zachowań 

wychowanków. Pobyty w naszej szkole są często krótkie, co jest związane                        

z cyklem leczenia, występuje duża rotacja dzieci na zajęciach, częste zabiegi, złe 

samopoczucie wywołane chorobą i procesem leczenia zakłócają w znacznym 

stopniu realizację cyklów zajęć z zakresu profilaktyki. Realizacja szkolnego 

programu profilaktyki jest dostosowywana na bieżąco do zauważonych potrzeb 

wychowanków, sytuacji występujących na oddziałach, uwzględnia też sygnały 

ze strony rodziców i personelu medycznego. Indywidualizacja i szczególny 

charakter zajęć wychowawczo-dydaktycznych w szpitalu stwarzają szansę 

dzieciom, u których dotychczas występowały trudności  w kontaktach 

społecznych na zmianę dotychczasowych zachowań i lepszą adaptację                               

w okresie po hospitalizacyjnym. 

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży stanowi 

podstawowe zadanie wszystkich typów szkół i ośrodków zajmujących się 

kształceniem i wychowaniem. Pobyt dziecka w szpitalu może stać się okazją do 

przeprowadzenia elementów programu profilaktycznego zarówno na zajęciach 

wychowawczych jak i dydaktycznych. Przebywające na oddziale dzieci 

pochodzą z różnych środowisk, mają pewne doświadczenia życiowe, nierzadko 

bardzo traumatyczne, wpływające na różne strefy jego życia i rozwoju. Dzieci 

na oddziały są kierowane na podstawie zaleceń  medycznych.  Program 

profilaktyczny stanowi integralną część zajęć edukacyjnych i wychowawczych. 

Podejmowane zagadnienia dotyczą różnych zjawisk, a dobór tematów, środków 

realizacji i szczegółowość omawianych problemów w dużej mierze uzależnione 

są od rodzaju grupy przebywającej aktualnie na leczeniu w oddziale, oraz 

potrzeb i problemów wychowanków. Bardzo ważna jest rola nauczycieli i 

wychowawców jako uważnych obserwatorów jednostek i grup wychowanków. 
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Dostrzeżone symptomy patologicznych zachowań są sygnałem do poruszenia 

ważnych tematów. Brak takich sygnałów nie zwalnia także od 

odpowiedzialności za przeprowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki patologii 

zachowań (temu powinny przede wszystkim służyć).  

Zajęcia profilaktyczne prowadzone z dziećmi na oddziale mają duże 

znaczenia, ponieważ stanowią dla dzieci często jedną z niewielu okazji do 

poruszenia ważnych i często drażliwych tematów. Dzieci zdobywają się w 

grupie szpitalnej na większą otwartość i szczerość, ponieważ mają świadomość 

pewnej anonimowości, wynikającej z oderwania od dotychczasowego 

środowiska. Dlatego szczególny nacisk należy położyć obecnie na elementy 

programu profilaktyki dotyczące tematów przeciwdziałania przemocy  

i agresji w środowisku szkolnym i rówieśniczym, podniesienie kompetencji w 

kontaktach interpersonalnych, oraz znajomość zasad dotyczących zachowania 

na zajęciach w szkole szpitalnej. Należy zwrócić też uwagę na mające z tym 

ścisły związek poszukiwanie przez młodzież przyjemnych alternatyw spędzania 

czasu w toksycznych grupach rówieśniczych, oraz problem negatywnych 

interakcji z mediami elektronicznymi (telewizja, komputer, Internet). 

 

Niniejszy Szkolny Program Profilaktyki został oparty na realnych 

problemach   i zagrożeniach pojawiających się w szkole. 

Opracowany program jest ściśle skorelowany z Programem 

Wychowawczym szkoły, a jego realizacja wiąże się z wychowaniem                                  

i kształceniem ucznia. 
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PODSTAWY PRAWNE: 

 

  

Szkoła, wspierając rozwój dzieci i młodzieży, ma również za zadanie 

ochronę zdrowia  i stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności 

służących do przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom zdrowia i bezpieczeństwa 

uczniów. Podejmowanie powyższych działań reguluje szereg aktów prawnych: 

1. Podstawą prawną programu profilaktyki są następujące akty prawne: 

1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. Kwietnia 1997 r. 

2) Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002roku w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół 

3) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 roku zmieniające 

rozporządzenie  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół 

4) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez 

Polskę 30 września 1991r. (Dz. U. nr 120, poz. 526) 

5) Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                   

z grudnia 1995 roku 

6) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowanie w trzeźwości                      

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 70 poz. 473, z późniejszymi 

zmianami) 

7) Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 10, poz. 55)                        

z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2009r. nr 229, poz.2274 

8) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 

nr 75, poz. 468) z późniejszymi zmianami (Dz.U. z    2009r. nr 63, poz. 

520) 
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9) Europejski Plan Działań Dotyczących Alkoholu opracowany przez 

Światową Organizację Zdrowia na lata 2000 – 2005 

10) Rozporządzenie MENiS 31 stycznia 2003 roku w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

11) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz.1493) 

12) Ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2003, nr 137,poz. 1304) 

13) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. 

U. nr 111, po. 535 z późniejszymi zmianami) 

14) Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 

r. nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

15) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2004 w sprawie zakresu 

i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 

(Dz. U. z 2007, nr 56, poz. 379) 

16) Program Wychowawczy  

17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 

2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz.U.03.11.114 z dnia 2003.01.29 z późn. zm.) 

18) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie 

zakresu   i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i 

młodzieżą 

19) Narodowy Program Zdrowia   
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 Przepisy oświatowe: 

 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2004 r., Nr 256, poz.2572). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, 

poz. 624) z późniejszymi zmianami  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 15 

stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 

2004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru 

pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji 

pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru 

pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać 

prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz.U.z 2004r. Nr 89, poz. 

845) 

 Ustawa Karta Nauczyciela (tekst jednolity z dnia 4 kwietnia 2000) 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej (Dz. U. nr 11, poz. 

114) 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr26, poz. 226). 
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Założenia programu profilaktyki 

 

1. Działania wychowawcze powinny mieć pierwszeństwo przed restrykcjami, 

co nie oznacza rezygnacji z mądrych oddziaływań prewencyjnych i 

korygujących – polegających na stawianiu granic, ustanawianiu zasad, norm 

i reguł współżycia społecznego w szkole i konsekwentnego ich 

przestrzegania/egzekwowania; 

2. Program profilaktyki powinien być współtworzony przez wszystkie 

podmioty zaangażowane w życie szkoły. Do jego właściwej realizacji będą 

włączeni w miarę możliwości rodzice i personel oddziałów. 

3. Podejmowane działania wychowawcze w szkole powinny obejmować 

promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje 

kryzysowe, terapię, korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także 

redukcję agresji i przemocy. 

4. Program profilaktyki szkoły powinien uwzględniać aktualny stan wiedzy, 

diagnozę problemów i trudności występujących w szkole, a także specyfikę 

lokalnych warunków i właściwości szpitalnego środowiska szkolnego. 

 

 

Podstawowe, wynikające z powyższych założeń, cele programu to: 

1. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w szkole szpitalnej poprzez poprawę 

relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole. 

2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami. 

3. Kształtowanie prawidłowych nawyków dotyczących zdrowia                                   

i bezpieczeństwa, oraz zwiększenie świadomości dotyczącej skutków 

uzależnień i zjawisk patologicznych (m.in. przemoc, narkomania, 

alkoholizm, nikotynizm, uzależnienie od komputera, gier). 

4. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym na terenie szkoły/szpitala. 
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5. Poznawanie sposobów konstruktywnego rozwiązywania problemów                           

i konfliktów. 

6. Zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów. 

7. Wspieranie rodziców w ich funkcjach wychowawczych oraz w kształtowaniu 

u uczniów prawidłowych postaw, wzorców zachowań społecznych i systemu 

wartości. 

8. Kształtowanie u uczniów postawy proekologicznej. 

 

 

Można wyodrębnić kilka bloków tematycznych, w jakie należy pogrupować 

omawiane  tematy: 

 

I. Uczestnictwo w grupie: rodzinnej, rówieśniczej, szkolnej. 

II. Rozumienie siebie i swoich uczuć. 

III. Porozumiewanie się z ludźmi, tolerancja wobec inności. 

IV. Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów. 

V. Dbanie o bezpieczeństwo: 

 w kontaktach z innymi; 

 w ruchu drogowym; 

 w czasie zabaw; 

 podczas obsługi sprzętów RTV/ AGD. 

VI. Dbanie o zdrowie i higienę swoją i innych. 

VII. Profilaktykę uzależnień. 

 

 

Techniki wykorzystywane na zajęciach z profilaktyki: 

a) twórczość plastyczna: rysunki, malowanie, collage, modelowanie w 

masach plastycznych, i inne; 

b) praca w kręgu – zabawy, rundki, rozmowy; 
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c) odgrywanie scenek – np. drama; 

d) burza mózgów; 

e) dyskusje; 

f) uzupełnianie zdań; 

g) opowiadania, bajki; 

h) gry i zabawy grupowe. 
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Cele i treści szkolnego programu profilaktyki 

 

Treści  

programowe 
Cele ogólne Spodziewane efekty 

Wskaźniki  

skuteczności  

realizowanego 

programu 

Uczestnictwo  

w grupie: 

rodzinnej, 

rówieśniczej, 

szkolnej 

– budowanie 

poczucia 

tożsamości; 

– poznawanie praw 

człowieka ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

Karty Praw 

Dziecka  

i Pacjenta; 

– kształtowanie 

prawidłowych 

więzi w grupie; 

– integracja grupy; 

– zaspokojenie 

potrzeby 

przynależności  

i akceptacji; 

– stwarzanie okazji 

do doświadczania 

różnych ról 

grupowych; 

– dostarczanie 

pozytywnych 

wzorców 

zachowań. 

– poznają swoją 

rodzinę, grupę  

i swoje w niej 

miejsce; 

– potrafią nawiązywać 

trwałe i dobre więzi  

z członkami grupy; 

– potrafią przestrzegać 

norm i zasad 

grupowych; 

– potrafią wybrać 

właściwy wzór 

postępowania bez 

ulegania presji grupy; 

– znają prawa dziecka  

i pacjenta i wiedza 

gdzie szukać pomocy  

w trudnych 

sytuacjach; 

 

– poprawa zachowania 

wychowanków; 

– chętny udział  

w zajęciach 

grupowych; 

– podejmowanie 

działań na rzecz 

grupy, rodziny; 

– włączenie się rodzin, 

przyjaciół do 

niektórych zadań 

podejmowanych na 

oddziałach. 

Rozumienie 

siebie i swoich 

uczuć 

– kształtowanie 

umiejętności 

budowania 

– poznają siebie, swoje 

słabe i mocne strony; 

– rozpoznają  

– poprawa zachowania 

wychowanków; 

– zmniejszenie ilości  
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poczucia własnej 

wartości, silnej 

osobowości; 

– ćwiczenie 

umiejętności 

zachowań 

asertywnych; 

– poznawanie 

sposobów 

bezpiecznego 

rozładowywania 

emocji. 

i nazywają emocje  

i uczucia; 

– dowartościowują się; 

– wiedzą jak radzić 

sobie z przykrymi 

emocjami; 

– znają i wykorzystują 

sposoby 

bezpiecznego 

rozładowywania 

negatywnych emocji; 

– unikają sytuacji 

wyzwalających 

przemoc słowną  

i fizyczną. 

i intensywności 

konfliktów na 

oddziałach. 

 

Porozumiewanie 

się z ludźmi 

– integracja grupy; 

– budowanie 

atmosfery zaufania  

i bezpieczeństwa; 

– ćwiczenie 

umiejętności 

zachowań 

asertywnych; 

– ćwiczenie 

umiejętności 

empatii; 

– nabycie 

umiejętności  

w komunikacji 

werbalnej i 

niewerbalnej. 

– potrafią skutecznie 

stosować zasady 

komunikacji 

(aktywne słuchanie, 

zasady dyskusji, 

zachowania 

asertywne itp.); 

– potrafią współdziałać 

w zespole;  

– poprawia się jakość 

kontaktów w grupie. 

 

– podejmowane 

wspólnie działania; 

– uczestnictwo  

w organizowanych 

wspólnie imprezach, 

zadaniach. 

 

Konstruktywne 

rozwiązywanie 

– kształtowanie 

umiejętności 

– potrafią określić 

przyczyny sytuacji 

– zwiększenie 

pewności siebie, 
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problemów 

i konfliktów 

rozpoznawania 

przyczyn złości  

i agresji; 

– kształtowanie 

umiejętności 

szukania 

alternatywnych 

sposobów 

rozwiązywania 

sytuacji trudnych; 

– stwarzanie okazji 

do doświadczania  

i obserwacji 

różnych reakcji na 

sytuacje 

konfliktowe. 

konfliktowych; 

– potrafią wspólnie 

poszukiwać 

sposobów 

rozwiązania 

problemu bez użycia 

przemocy; 

– mają świadomość 

odpowiedzialności za 

skutki swych 

wyborów; 

– wiedzą gdzie szukać 

pomocy w sytuacjach 

trudnych (poradnie, 

stowarzyszenia, 

telefony zaufania, 

itp.). 

wiary we własne 

siły; 

– zmniejszenie liczby 

konfliktów na 

oddziałach. 

 

Dbanie o 

bezpieczeństwo:  

– w kontaktach 

z innymi 

ludźmi; 

– w ruchu 

drogowym 

– w czasie 

zabaw; 

– podczas 

obsługi 

sprzętów 

gospodarstwa 

domowego. 

– kształtowanie 

nawyków dbania o 

własne życie  

i bezpieczeństwo; 

– kształtowanie 

postawy 

odpowiedzialności; 

– uświadomienie 

zagrożeń w 

kontaktach z 

innymi ludźmi; 

– zapoznanie z 

zasadami 

bezpiecznego 

poruszania się po 

drogach; 

– potrafią odróżnić 

sytuacje zagrażające 

zdrowiu i życiu; 

– są świadome, że mają 

wpływ na 

prowokowanie 

sytuacji 

niebezpiecznych,  

i wiedzą jak ich 

uniknąć; 

– wiedzą gdzie szukać 

pomocy w 

niebezpieczeństwie; 

– znają zasady 

bezpiecznego 

poruszania się po 

– zmniejszenie liczby 

dzieci 

„powracających” po 

urazach; 

– wykazanie się 

konkursach, 

zabawach 

tematycznych 

wiedzą na temat 

bezpiecznego 

zachowania  

w różnych 

sytuacjach. 
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– uwrażliwienie na 

niebezpieczeństwa 

wynikające z 

nieostrożności w 

czasie zabaw i 

wykonywania 

różnych czynności 

domowych. 

drogach; 

– znają najważniejsze 

zasady bezpiecznej 

zabawy i korzystania 

z najczęstszych 

urządzeń domowych; 

– potrafią odczytać  

i zinterpretować 

oznaczenia na 

sprzęcie, etykietach, 

instrukcje użycia, itp. 

Dbanie o 

zdrowie i 

higienę swoją  

i innych 

– kształtowanie 

nawyków dbania o 

własne zdrowie i 

higienę; 

– uświadomienie 

wartości zdrowia i 

jego wpływu na 

jakość życia; 

– uświadomienie 

własnego wpływu 

na stan zdrowia. 

– poznają swoje ciało  

i jego potrzeby; 

– wiedzą jak dbać  

o zdrowie i higienę 

ciała i umysłu; 

– zdają sobie sprawę  

z odpowiedzialności 

za swoje nawyki 

higieniczne, 

zdrowotne. 

– wykazanie się 

konkursach, 

zabawach 

tematycznych 

wiedzą na temat 

swego zdrowia;  

– poprawa stanu 

higieny podczas 

pobytu na oddziale. 

Profilaktyka 

uzależnień 

 

– kształtowanie 

postawy 

odpowiedzialności 

za dokonywane 

wybory; 

– poznanie rodzajów 

uzależnień i ich 

wpływu na zdrowie 

i życie człowieka; 

– poznawanie 

przyczyn  

– znają rodzaje 

uzależnień (od 

alkoholu, papierosów, 

narkotyków, telewizji, 

gier komputerowych, 

Internetu, komórek 

itp.); 

– potrafią określić 

najczęstsze 

przyczyny 

uzależnień; 

– nie zażywają 

szkodliwych używek 

podczas pobytu  

w szpitalu; 

– nie namawiają 

innych dzieci do 

spróbowania 

używek; 

– propagują np. przez 

udział w konkursach 

tematycznych, 
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i symptomów 

uzależnień; 

– szukanie 

alternatywnych 

sposobów 

rozwiązywania 

problemów 

życiowych; 

– ćwiczenie 

umiejętności 

unikania, 

odmawiania 

osobom 

proponującym 

używki. 

– potrafią odróżnić 

symptomy 

uzależnień; 

– są świadome 

skutków różnych 

uzależnień; 

– potrafię odmawiać  

i unikać sytuacji 

sprzyjających 

kontaktom  

z nałogiem; 

– potrafią 

rozszyfrować 

„toksyczne” reklamy;  

– wiedzą gdzie szukać 

pomocy w walce  

z nałogami; 

– szukają sposobów 

konstruktywnego 

rozwiązywania 

problemów. 

plastycznych styl 

życia bez nałogów. 
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Ewaluacja Programu Profilaktyki 

 

W realizację programu profilaktyki włączeni będą wszyscy nauczyciele 

Zespołu Szkół Specjalnych. Tematy będą realizowane do wyboru – w cyklach 

np. tygodniowych lub wplatane w realizowane zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze w trakcie całego roku szkolnego. Realizowane zagadnienia będą 

udokumentowane w dziennikach. Planuje się przeprowadzenie ankiet i badań 

diagnozujących i sprawdzających celowość prowadzonych zajęć oraz wiedzę  

i świadomość wychowanków w zakresie omawianych problemów. 

Zespół do spraw profilaktyki będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie 

ankiet i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.  
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