
PROFILAKTYKA W SZKOLE  

 
 

Minister Edukacji Narodowej 03 lipca 2019 r. na podstawie art. 60 ust. 3 pkt. 1 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) ustalił kierunki 

realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Na pierwszym miejscu 

została umieszczona: Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.  

W związku z tym, dyrektorzy wszystkich szkół i placówek oświatowych winni realizować 

różne przedsięwzięcia z tego obszaru.  

Współczesna profilaktyka jest rozbudowaną dziedziną, która obejmuje zarówno 

teoretyczną jak i praktyczną wiedzę o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed 

rozwijaniem się zagrożeń w rozwoju ludzi, modelach teoretycznych dotyczących 

prawidłowości rozwoju oraz skutecznych strategiach zapobiegania. Definicje profilaktyki 

szczególną rolę w podejmowanych działaniach uprzedzających przypisują czynnikom ryzyka  

i czynnikom chroniącym. Źródłem wyodrębnienia czynników ryzyka są badania 

epidemiologiczne, które pozwalają powiązać cechy jednostki lub środowiska ze zwiększonym 

prawdopodobieństwem wystąpienia chorób lub problemów. Koncepcja czynników 

chroniących zaś powstała w wyniku dostrzeżenia przez badaczy, że część ludzi żyjących  

w niesprzyjającym środowisku zachowuje zdrowie. Uwzględnienie obydwu czynników 

sprowadza definicję profilaktyki jako działanie uprzedzające, wpływające na kształtowanie 

spodziewanego rozwoju zjawisk poprzez wzmacnianie czynników chroniących przed 

rozwojem problemów oraz osłabienie czynników ryzyka sprzyjających ich rozwojowi.  

 

Najważniejsze czynniki chroniące to:  

 silna więź emocjonalna z rodzicami,  

 zainteresowanie nauką szkolną,  

 regularne praktyki religijne,  

 poszanowanie norm, wartości i autorytetów,  

 przynależność do pozytywnej grupy. 

Do najpoważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się /Kazdin 1996, za J. Szymanowska 

2000/: 

 palenie tytoniu, 

 używanie alkoholu, 

 używanie innych środków psychoaktywnych /narkotyki, środki wziewne, leki/, 

 wczesna aktywność seksualna, 

 zachowania agresywne i przestępcze. 

Warunkiem skutecznej profilaktyki jest skoordynowane działanie we wszystkich obszarach 

funkcjonowania. Oznacza to, że interwencje profilaktyczne powinny być nakierowane  

na najważniejsze czynniki ryzyka tkwiące zarówno w samej jednostce, jak i w jej otoczeniu 

społecznym.   

 

Współcześnie coraz częściej podkreśla się granice działań profilaktycznych, powinny 

koncentrować się wokół programów i interwencji nastawionych na zapobieganie powstawaniu 



problemów, zaburzeń i chorób zanim one wystąpią. Znajduje to odzwierciedlenie w uznawanej 

obecnie typologii działań profilaktycznych uwzględniającej trzy poziomy: 

 Profilaktyka uniwersalna: adresowana jest do całej populacji, której działania 

nakierowane są do całej grupy, bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań 

problemowych. Celem tych oddziaływań jest przeciwdziałanie próbom podejmowania 

zachowań ryzykownych, wzmacnianie czynników chroniących i redukcja czynników 

ryzyka oraz ograniczanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych. 

 Profilaktyka selektywna: skierowana do grup ryzyka, której działania nakierowane  

są do osób narażonych na działania poważnych czynników ryzyka. Profilaktyka w tym 

obszarze polega na dostarczeniu informacji i uczeniu najważniejszych umiejętności 

życiowych, uwzględniając specyfikę problemów jednostki lub grupy. Dla dzieci  

i młodzieży znajdującej się w tej grupie podwyższonego ryzyka organizowane  

są indywidualne lub grupowe działania profilaktyczne, np: terapia, socjoterapia, 

warsztaty, treningi, itp. 

 Profilaktyka wskazująca: nakierowana na jednostki narażone na wysokie ryzyko, które 

mają poważne problemy związane z zachowaniem i codziennym funkcjonowaniem. 

Główne działania polegają tutaj na indywidualnej diagnozie przyczyn i interwencji. 

Działania na tym etapie wymagają specjalistycznego przygotowania i często angażują 

różne instytucje zewnętrzne, przygotowane do prowadzenia pomocy psychologicznej 

lub medycznej. 

W ostatnich latach dla potrzeb szkół powstało wiele nowoczesnych programów 

profilaktycznych, które uwzględniają współczesną wiedzę na temat czynników ryzyka   

i czynników chroniących oraz skuteczności różnych strategii profilaktycznych.  

Wobec programów profilaktycznych podjęto również działania oceny ich skuteczności. 

Badania ewaluacyjne niektórych programów świadczą o ich pozytywnym oddziaływaniu, 

choćby np.: wzrost wiedzy, wzrost samooceny uczniów, pozytywna zmiana postaw, itp.  

Od 2010 r. wdrożono system rekomendacji programów profilaktycznych powstałych  

we współpracy czterech instytucji: Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji 

i Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 
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