Projekt z dnia 01.07.2011 r.

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia ………………… 2011 r.
w sprawie form działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Szkoły i placówki systemu oświaty rozwijają działalność wychowawczą, edukacyjną,
informacyjną i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem.
§ 2. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza w szkole
i placówce, o której mowa w § 1, polega w szczególności na:
1) systematycznym
rozpoznawaniu
i
diagnozowaniu
zagroŜeń
związanych
z uzaleŜnieniem;
2) informowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców o uzaleŜnieniach i ich skutkach;
3) współpracy z rodzicami dzieci i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem;
4) poradnictwie w zakresie zapobiegania uzaleŜnieniom od środków odurzających,
środków zastępczych i substancji psychotropowych;
5) przygotowaniu nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieŜą w zakresie
przeciwdziałania uzaleŜnieniom.
§ 3.
Za
organizację
działań
wychowawczych,
edukacyjnych,
informacyjnych
i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem oraz przygotowanie
nauczycieli do realizacji tych zadań odpowiada dyrektor szkoły lub placówki.
§ 4. Zadania z zakresu działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem są realizowane
w szkołach i placówkach,o których mowa w § 1, odpowiednio na:
1) zajęciach organizowanych w ramach:
a) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) godzin z wychowawcą klasy,
c) godzin do dyspozycji dyrektora,
d) zajęć prowadzonych w świetlicy;
2) zajęciach edukacyjnych, w których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia
dotyczące zapobiegania uzaleŜnieniom;
3) nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.
§ 5. 1. Działalność informacyjna obejmuje upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŜy,
rodziców i nauczycieli informacji na temat:
1)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz.1591).
2)
Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469, z 2006 r. Nr 120, poz. 826,
z 2007 r. Nr 7, poz. 47, Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz.
817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396, Nr 228, poz. 1486, z 2011 r. Nr 63, poz.
322.

1)

szkodliwości środków lub substancji, o których mowa w § 2 pkt 4, których uŜywanie
łączy się z zagroŜeniem zdrowia i Ŝycia oraz moŜe prowadzić do uzaleŜnienia;
2) dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem;
3) moŜliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzaleŜnienia;
4) skutków prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
2. Szkoły i placówki, o których mowa w § 1, udostępniają dzieciom, młodzieŜy, rodzicom
i nauczycielom materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania uzaleŜnieniom.
§ 6. 1. Poradnictwo w zakresie zapobiegania uzaleŜnieniom od środków i substancji,
o których mowa w § 2 pkt 4, polega na udzielaniu porad i konsultacji dotyczących:
1) potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieŜy oraz zagroŜeń i moŜliwości przeciwdziałania
uzaleŜnieniom;
2) rozwiązywania problemów dzieci i młodzieŜy związanych z uŜywaniem środków
lub substancji, o których mowa w § 2 pkt 4.
2. Poradnictwo jest prowadzone dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem,
ich rodziców oraz nauczycieli.
§ 7. Szkoły i placówki, o których mowa w § 1, podejmują działania interwencyjne polegające
na powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci
i młodzieŜ uŜywają, posiadają lub wprowadzają do obrotu środki lub substancje, o których
mowa w § 2 pkt 4.
§ 8. Szkoły i placówki, o których mowa w § 1, w ramach programu wychowawczego szkoły
i programu profilaktyki przygotowują plan działań wychowawczych, edukacyjnych,
informacyjnych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieŜy zagroŜonej
uzaleŜnieniem, które uwzględniają w szczególności:
1) opracowanie metod i form rozwijania działalności informacyjnej;
2) dostosowanie treści i form zajęć profilaktycznych do stopnia zagroŜenia wynikającego
z podejmowanych przez dzieci i młodzieŜ zachowań ryzykownych;
3) procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagroŜeń związanych
ze środkami i substancjami, o których mowa w § 2 pkt 4;
4) współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych, zapobiegawczych
i interwencyjnych;
5) sposób współdziałania pracowników szkoły ze słuŜbą zdrowia i Policją w sytuacjach
wymagających interwencji;
6) współpracę z organizacjami pozarządowymi i z innymi instytucjami, wspierającymi
działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieŜy
zagroŜonych uzaleŜnieniem;
7) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzaleŜnień, w tym
sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacjach zagroŜenia
uzaleŜnieniem;
8) dokonywanie
systematycznej
oceny
efektów
podejmowanych
działań
wychowawczych i profilaktycznych z zakresu uzaleŜnień.
§ 9 Szkoły i placówki, o których mowa w § 1, współdziałają z:
1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
2) zakładami opieki zdrowotnej udzielającymi świadczeń zdrowotnych, które mogą
obejmować swoim zakresem świadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki
zdrowotnej
- na rzecz rozwijania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieŜy, w tym odpowiednio
profilaktyki i leczenia uzaleŜnień.
§10. Szkoły i placówki, o których mowa w § 1, uzupełnią program wychowawczy szkoły
i program profilaktyki o plan działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych,

zapobiegawczych i interwencyjnych, o którym mowa w § 8 w terminie 6 miesięcy od dnia
wejścia w Ŝycie rozporządzenia.
§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród
dzieci i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W porozumieniu
Minister Zdrowia

Minister Edukacji Narodowej

