
 

Profilaktyka uzależnień w przedszkolu 

   

W naszym przedszkolu prowadzimy działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i 

profilaktyczną, która obejmuje promocję zdrowia psychicznego oraz zdrowego stylu życia. Istotne 

jest także informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do 

narkomanii. 

Koncentrujemy się na kształtowaniu umiejętności, które zapobiegają wchodzeniu w zachowania 

ryzykowne oraz dbaniu o wzmacnianie w dziecku poczucia własnej wartości. Pragniemy kreować 

pozytywne środowisko, w którym dzieci wzrastają i spędzają dużo czasu w ciągu dnia. 

 

Dbamy o zaspokajanie potrzeb fizjologicznych naszych pociech- odpowiednie wyżywienie, ruch na 

powietrzu, zabawy i ćwiczenia ruchowe, ubieranie dzieci adekwatnie do pogody. 

Prosimy rodziców o odpowiednie ubieranie dzieci i pozostawianie w szatni ubrań do wyboru, tak, by 

dzieci można było w razie pogody rozebrać, a niepogody ubrać cieplej. Rodzice muszą zadbać 

również o to, by dzieci w razie np. zamoczenia ubrań, miały w szatni ubrania na zmianę. 

 

Często dziecko chorujące skupia na sobie uwagę rodziny. Rola rodziców polega na tym, żeby choroba 

dziecka nie stała się wkrótce jego antidotum na złe samopoczucie i problemy. 

Ważna jest pozycja zajmowana przez dziecko w grupie. System norm i zasad,  jakie dzieci ustaliły  

już we wrześniu, sprzyja rozwijaniu prawidłowej osobowości i poczucia własnej wartości. Równe 

traktowanie dzieci i ocenianie ich zachowań ma na celu zapobieganiu zaniżenia poczucia własnej 

wartości dziecka, a co za tym idzie- podejmowania ryzykownych zachowań w przyszłości oraz 

zapobiega przemocy w grupie. 

 

Bardzo istotną kwestią jest rozwijanie w dziecku przynależności do rodziny. Organizacja imprez, 

uroczystości w których uczestniczą rodzice ma na celu rozwijanie w dziecku poczucia własnej 

wartości i akceptacji przez rodziców. Dla dziecka podczas jego występów, bardzo ważną kwestią jest 

obecność rodziców, którzy niezależnie jak uda się występ, powinni zawsze swoje dziecko pochwalić. 

Nigdy nie należy porównywać go z innym mówiąc, że wypadł gorzej. Konsekwencją takich postaw 

rodziców jest rodzące się w dziecku poczucie zaniżonej samooceny, wstydu, niechęci przed 

wystąpieniami, nieśmiałość i zalęknienie oraz brak wiary we własne siły. W przyszłości dziecko może 

szukać akceptacji w grupach sekt, narkomanów itp. i przystąpi do takiej grupy tylko po to by usłyszeć, 

że jest akceptowane i tylko dlatego, że wydaje mu się że jest lubiane. 

Ważna jest rozmowa rodzica, który codziennie musi znaleźć czas dla swojego dziecka. 

Nie znaczy to jednak, że rodzic ma akceptować wszystkie zachowania dziecka. Rolą rodziców jest 

ustalenie wspólnego frontu wychowawczego, wyznaczenie norm i zasad, które ma przestrzegać 

dziecko. 

 

W naszej placówce zamieszczamy na stałych wystawach prace plastyczne dzieci. Rodzice mają 

możliwość pochwalenia swoich pociech, niezależnie od ich predyspozycji i talentu. Rolą rodzica jest 

pochwalić dziecko- za inwencję twórczą, kreatywność, zaangażowanie w wykonanie pracy, ale też 

wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem i poprawy tego, co jest wymagane. 

Ważne jest poczucie bezpieczeństwa dziecka. 

 

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom rytm dnia, rozkład zajęć, jednolity system wychowania 



i stały system norm i zasad. Duże znaczenie na emocjonalne poczucie bezpieczeństwa mają stali 

wychowawcy w grupach. Przestrzeganie ustalonych norm i zasad, sprawiedliwa ocena, empatyczne 

podejście do dzieci i jednakowe traktowanie wszystkich dzieci wpływają na poczucie stabilizacji 

dzieci. 

 

W domu rodzice również powinni zapewnić dzieciom spójne postawy wychowawcze obojga 

rodziców. Kochająca swoboda i kochająca kontrola, a także jednolity front wychowawczy z 

nauczycielem. Dziecko uczy się na błędach, ale muszą one być wskazane przez rodziców. 

 

Współpracujemy z Bielańskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sytuacji zaobserwowanych 

zaniedbań wpływających na zdrowie i właściwy rozwój dziecka lub w sytuacji zagrożenia życia 

dziecka ,pracownicy przedszkola widząc  zgłaszają potrzebę wglądu w sytuację rodziny, aby 

zabezpieczyć dobro dziecka. Ośrodek pomocy społecznej wspiera rodziny poprzez nawiązanie 

współpracy np.: z asystentem rodziny.  

W przypadku, gdy rodzice nie radzą sobie z wychowaniem dzieci, mają przydzielonego kuratora 

sądowego. Przedstawiciele przedszkola ściśle współpracują z kuratorem informując go o potrzebach 

dziecka lub rodziny oraz o  zaniedbaniach rodziców wobec swoich pociech. 

 

Dziecko uczy się poprzez naśladowanie dorosłych. 

 

Lekiem na całe zło jest miłość. Porostu mówmy dziecku, że jest dla nas ważne, że je kochamy i 

akceptujemy, szanujmy jego wybory. Kochajmy mądrze- pokazujmy co jest dobre, a co złe, jakie 

zachowania są pożądane, a jakie należy zmienić. Wychowujmy dziecko nie czekając, że wychowa 

się samo lub że wyrośnie. 
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