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I. Wprowadzenie. 

 

Profilaktyka – to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc        

i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu 

umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

Program profilaktyczny jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły.              

Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska wychowawczego, opisuje     

w sposób całościowy treści oraz działania całej społeczności szkolnej. Program ten odpowiada 

na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i jej środowisku. Zawiera działania 

profilaktyczne zgodne z potrzebami uczniów i wspiera ich środowisko rodzinne w rozwoju 

społecznym, emocjonalnym i zawodowym. 

Założeniem szkolnego programu profilaktyki  jest stworzenie warunków bezpiecznego 

funkcjonowania szkoły i monitorowanie skuteczności podjętych działań. Zadaniem szkolnej 

profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo     

- profilaktyczne, a także reagowanie  w sytuacjach rozpoznawania pierwszych prób 

podejmowania ryzykownych zachowań. Wszystkie zadania mają na celu wyposażenie młodego 

człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji i pozytywnych więzi opartych na 

skutecznej komunikacji. Poza tym nieodzownym elementem działań profilaktycznych jest 

poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji    

i opinii. 

Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły               

i dotyczy części aspektów szkolnego programu wychowawczego między innymi działań 

prozdrowotnych, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 

II. Podstawy prawne działań profilaktycznych podejmowanych w szkole.  

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. 

 - „Każdy ma żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, 

okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”, „Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma 

prawo do opieki i pomocy władz publicznych”. 

2. Konwencja Praw Dziecka z dn. 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 

1991r. 

3. Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu z dn. 18lutego 2000r. 

- „Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do życia w środowisku rodzinnym, szkolnym          

i lokalnym wolnym od zagrożeń związanych z piciem alkoholu, a obowiązkiem dorosłych 

jest im to zapewnić”, 

- można i trzeba przeciwstawiać się z całym zdecydowaniem zjawisku picia i upijania się przez 

dzieci i młodzież”, 

- Rodzice, opiekunowie i wychowawcy mają obowiązek wychowania dzieci w postawach 

abstynencji w postawach abstynencji”, 

- Dzieci i młodzież mają prawo do wartościowej informacji o negatywnych skutkach picia 

alkoholu oraz edukacji promującej styl życia bez alkoholu. 

4. Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dn. 29.VII. 2005 r. 

- „Placówki oświatowe oraz inne instytucje państwowe są zobowiązane do podejmowania 

zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii”, 

http://www.lolesko.dt.pl/index.php?show=dokumenty&page=4#II#II
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- „Działalność wychowawcza i zapobiegawcza powinna polegać na promocji zdrowia 

psychicznego i zdrowego stylu życia oraz szerzenia informacji o szkodliwości środków        

i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii. 

5.  Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991r. 

- „Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych, i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie”. 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 23. 12. 2008r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół: 

- „Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez program profilaktyki, który opisuje       

w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 

na uczniów, nauczycieli i rodziców”. 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 17. 11. 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                      

i placówkach. 

8. Statut Szkoły 

 

III. Diagnoza środowiska szkolnego.  

Tworząc Szkolny Program Profilaktyki niezbędnym elementem pracy było określenie 

obszarów problemowych, co dało nam podstawy przygotowania takich działań, które będą 

adekwatne do potrzeb młodzieży jednocześnie sprawią, iż zaplanowane przez szkołę metody     

i środki oddziaływań przyczynią się do zmniejszenia obszarów problemowych i przyniosą 

spodziewane efekty. Adekwatna diagnoza daje nam podstawę, by zaplanować właściwe 

działania i skupić się na realnych potrzebach środowiska uczniowskiego. W tym celu 

przeprowadzono ankiety wśród uczniów, które dotyczyły: spożywania alkoholu, używania 

środków psychoaktywnych, palenia papierosów, bezpieczeństwa w szkole. W osobnych 

ankietach zapytano też młodzież oraz rodziców o preferencje dotyczące konkretnych tematów 

realizowanych w ramach zadań wychowawczych i profilaktycznych szkoły. Badaniem zostali 

objęci uczniowie wszystkich typów szkół - ogółem wzięło w nim udział 354 uczniów. Wyniki 

ankiet pokazują, iż prawie połowa uczniów deklaruje, że pali papierosy - przy czym 

zdecydowana większość są to uczniowie ZSZ. 

 Kolejny diagnozowany obszar dotyczył kontaktu uczniów ze środkami uzależniającymi. 

Wyniki pokazują, że również zjawisko sięgania po substancje psychoaktywne stanowi istotny 

problem, od którego nie są wolni uczniowie naszej szkoły. Zbadaliśmy także zjawisko picia 

alkoholu. 18 % uczniów zadeklarowało, iż nie pije alkoholu, pozostali uczniowie w mniejszym 

lub większym stopniu mają z nim kontakt. Dla grupy młodzieży, biorąc za kryterium 

częstotliwość sięgania po alkohol, picie może stanowić problem i tym samym jest to grupa 

podwyższonego ryzyka.  

Przeprowadziliśmy też diagnozę stanu bezpieczeństwa. Wynika z niej, że uczniowie         

w naszej szkole czują się bezpiecznie. Zdarzają się jednak sytuacje zachowań agresywnych  

i stosowania przemocy. Z naszych obserwacji wynika, że sytuacje te częściej dotyczą uczniów 

ZSZ i w większości przypadków mają miejsce w tej samym oddziale (bardzo często są to klasy 

pierwsze).  

Duży problem stanowi używanie przez uczniów wulgaryzmów oraz absencja. 

Przeprowadzone badania i analiza dokumentacji szkolnej oraz liczne obserwacje młodzieży 

http://www.lolesko.dt.pl/index.php?show=dokumenty&page=4#III#III
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wskazują, że do najczęstszych zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież 

możemy zaliczyć: 

 palenie tytoniu, 

 używanie alkoholu, 

 testowanie środków psychoaktywnych, 

 wagary, 

 zachowania agresywne zwłaszcza agresję słowną. 

Przyczyną wchodzenia młodzieży w zachowania ryzykowne jest oprócz zmian społeczno   

- obyczajowych kraju, zła kondycja rodziny związana często z niewydolnością wychowawczą 

rodziców, małym zainteresowaniem rodziców życiem nastolatków, pracą zarobkową poza 

granicami kraju oraz rozpadem tradycyjnych więzi, które we właściwych relacjach stanowią 

czynnik wspierający, a także coraz słabsza odporność psychiczna nastolatków. 

Obecne realia społeczne związane z ogromnym wpływem mediów a zwłaszcza Internetu 

zwiększają dostępność wszystkich środków uzależniających, reklamy piwa i papierosów 

zachęcają do ich używania. Picie alkoholu staje się już nie tylko sposobem spędzania czasu 

wolnego, ale często też naturalną normą grupową. Sięganie przez młodzież po różnego rodzaju 

używki wynika również z niskiego poczucia własnej wartości, z braku umiejętności radzenia 

sobie z frustracją i stresem oraz brakiem umiejętności przyjęcia postawy asertywnej w sytuacji 

nacisku ze strony grupy rówieśników. Wszystkie wyżej wymienione obszary problemowe 

zostały uwzględnione w planowanych działaniach profilaktycznych i stanowią bazę wyjściową 

do zaplanowania i nakreślenia celów i zadań szkolnej profilaktyki oraz wytyczenia planu 

działań profilaktycznych. 

 

IV. Profilaktyka w szkole 

Szkolny Program Profilaktyki jest adresowany do uczniów, nauczycieli i rodziców . 

 Jest zgodny z:  

 Statutem Szkoły; 

 Szkolnym Programem Wychowawczym. 

Odpowiednio do stopnia ryzyka profilaktyka w naszej szkole jest prowadzona na trzech 

poziomach:  

 profilaktyka uniwersalna 

 - jest adresowana do wszystkich uczniów w określonym wieku, bez względu na stopień 

ryzyka wystąpienia zachowań problemowych lub zaburzeń psychicznych i dotyczy 

znanych, w znacznym stopniu rozpowszechnionych zagrożeń, np. przemocy, czy używania 

substancji psychoaktywnych. Na tym poziomie wykorzystywana jest ogólna wiedza na 

temat zachowań ryzykownych, czynników ryzyka i chroniących, danych 

epidemiologicznych (są to głównie wyniki badań naukowych, dotyczące miedzy innymi 

palenia papierosów, picia alkoholu, informacje o wieku inicjacji). Celem ma być 

opóźnianie inicjacji, przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań 

ryzykownych. W dużej mierze działania profilaktyczne skupiają się na tworzeniu 

wspierającego, przyjaznego klimatu szkoły, który pozytywnie wpływa na zdrowie 

psychiczne i poczucie wartości, motywacje do osiągnięć uczniów i nauczycieli. Pozwalają 

także na czynny udział rodziców w życiu szkoły. 
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 profilaktyka selektywna 

 - jest ukierunkowana na grupy zwiększonego ryzyka, wymaga dobrego rozpoznania         

w społeczności szkolnej grup uczniów zachowujących sie ryzykownie lub znajdujących się 

w specyficznej sytuacji społecznej, rodzinnej. Informacje o uczniach szkoła gromadzi        

w toku codziennego procesu edukacji, szczególnie dotyczy to uczniów z deficytami 

poznawczymi, z rodzin dysfunkcyjnych itp. Dla dzieci i młodzieży znajdujących się         

w grupie podwyższonego ryzyka (np. z rodzin z problemem alkoholowym) organizowane 

są indywidualne lub grupowe działania profilaktyczne ( terapia pedagogiczna, treningi 

umiejętności społecznych, socjoterapia). 

 profilaktyka wskazująca 

-  profilaktyka na rzecz jednostki wysokiego ryzyka, to działania polegające na interwencji, 

terapii młodzieży, przejawiających symptomy zaburzeń i wymagającej specjalistycznego 

przygotowania do ich udzielania. Na tym poziomie, w profilaktykę częściej angażują się 

różne instytucje zewnętrzne, przygotowane do prowadzenia pomocy psychologicznej lub 

medycznej. W naszej szkole ten obszar profilaktyki jest realizowany przez kierowanie 

uczniów do specjalistycznych ośrodków oraz instytucji wspierających rodzinę. 

 

W ramach programu podjęte zostaną działania: 

  informacyjne; 

 edukacyjne;  

  integracyjne,  

 wdrażające określone umiejętności;  

 interwencyjne. 

 

Realizatorzy działań profilaktycznych : 

 Dyrektor/ Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:  

 dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i 

wychowawczych; 

  finansuje, monitoruje pracę wychowawców klas i pedagoga szkolnego; 

  wyznacza odpowiedzialnych za realizację. 

  Pedagog szkolny: 

 podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze szkolnego 

programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki w stosunku do 

uczniów i rodziców z udziałem nauczycieli.  

  Nauczyciel – wychowawca:  

 doskonali swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności w zakresie działań 

profilaktycznych; 

 realizuje zadania we współpracy z rodzicami; 

 dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie; 

 jest wzorem konstruktywnych zachowań.  

 Rodzice: 

 współpracują z wychowawcą klasy w zakresie podejmowanych działań 

profilaktycznych; 
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 biorą udział w pedagogizacji; 

 korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga szkolnego; 

 biorą udział w tworzeniu i ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki. 

 

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z:  

  Poradnią Pedagogiczna – Psychologiczną; 

  Policją; 

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

 Ośrodkiem Zdrowia; 

 Kuratorem Sądowym d/s Rodzinnych i Nieletnich; 

 Poradnią Uzależnień; 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; 

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 Pracownią Profilaktyki Empatia; 

 Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną; 

 Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Programy Profilaktyczne we Wrocławiu. 

 

V. Cele, zadania i metody szkolnej profilaktyki. 

 

1. Cele: 

1.1. Kształtowanie osobowości ucznia w taki sposób aby prawidłowo funkcjonował 

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: 

-  budowanie poczucia własnej wartości i zachowań asertywnych; 

-  kształcenie umiejętności komunikacji interpersonalnej;  

-  wychowanie do wartości i podejmowania odpowiedzialnych decyzji;  

-  zaspokojenie potrzeb psychospołecznych ucznia.  

1.2. Kształtowanie odpowiednich postaw wobec negatywnych zjawisk społecznych 

występujących w otoczeniu ucznia jak: patologie społeczne, przestępczość, 

przemoc i agresja: 

-  kształtowanie wśród uczniów świadomości odpowiedzialności prawnej; 

-  redukowanie agresywnych zachowań w grupie rówieśniczej; 

-  pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych; 

-  rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez  

  zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną; 

-  umożliwienie uczniom udziału w zajęciach psychoedukacyjnych;  

-  popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego; 

-  zachęcanie do udziału w wolontariacie.  

1.3. Promowanie zdrowego trybu życia i zapobieganie uzależnieniom młodzieży: 

-  ochrona młodego człowieka przed zagrożeniami; 

-  dostarczenie wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,  

   papierosów i stosowania środków odurzających; 

-  reagowanie na próby podejmowania zachowań ryzykownych; 

-  promowanie zdrowego trybu życia.  

http://www.lolesko.dt.pl/index.php?show=dokumenty&page=4#V#V
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1.4. Wypracowanie właściwych form współpracy z rodzicami w zakresie 

rozwiązywania problemów młodzieży:  

-  pedagogizacja rodziców,  

-  porady, konsultacje i zajęcia psychoedukacyjne,  

-  informowanie o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej,  

-  zaangażowanie rodziców w życie szkoły.  

1.5. Wspieranie pracy nauczycieli w działaniach wychowawczo - profilaktycznych:  

- zapewnienie wymiany informacji pomiędzy pracownikami szkoły,  

- doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów  

  młodzieży. 

2. Treści programu będą realizowane podczas: 

 zajęć edukacyjnych; 

 godzin wychowawczych; 

  zajęć z pedagogiem szkolnym;  

 zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów; 

 zajęć pozalekcyjnych; 

  konkursów;  

 wycieczek; 

 akcji i programów. 

 

3. Metody pracy: 

 pogadanki; 

 dyskusja;  

 burza mózgów; 

 wykłady; 

 filmy i spektakle; 

 gazetki, plakaty i ulotki; 

 warsztaty dla nauczycieli i rodziców; 

 zajęcia terapeutyczne;  

 gry i zabawy psychologiczne; 

 happeningi. 

 

VI. Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych. 

 zwiększenie świadomości zagrożeń, ich przyczyn i mechanizmów; 

 ograniczenie zachowań ryzykownych tj. wagary, palenie papierosów, spożywanie 

  alkoholu i środków psychoaktywnych; 

 zmniejszenie liczby zachowań agresywnych i przemocy w szkole; 

 wzrost umiejętności świadomego podejmowania decyzji i ponoszenia 

  odpowiedzialności za ich skutki; 

 szybsza i łatwiejsza adaptacja młodzieży w nowym środowisku; 

 lepsze relacje pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami; 

 umiejętna współpraca w grupie; 



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie 
 

9 

 

 zwrócenie przez młodzież większej uwagi na dbałość o własne zdrowie i zdrowy styl  

  życia; 

 zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem; 

 wypracowanie adekwatnej samooceny oraz wzrost poczucia własnej wartości; 

 rozwój asertywności, umiejętności odmawiania, radzenia sobie z presją grupy; 

 wzrost empatii i wrażliwości na drugiego człowieka, rozwój tolerancji; 

 świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu, TV; 

 rozwój zainteresowań, kreatywności; 

 pogłębienie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami; 

 umiejętne rozwiązywanie konfliktów; 

 podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat uzależnień i sposobów 

przeciwdziałania. 
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VII.  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

 

ZADANIE FORMA REALIZACJI REALIZATOR 
TERMIN 

REALIZACJI 

1. Diagnoza środowiska 

    ucznia. 

1. Analiza dokumentacji uczniów klas pierwszych, w tym wyników egzaminów 

gimnazjalnych oraz świadectw, kart zdrowia, opinii i orzeczeń z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej oraz orzeczeń o stopniu  niepełnosprawności. 

2. Badanie środowiska ucznia za pomocą narzędzi badawczych takich, jak: ankieta 

dla uczniów „Karta poznawcza ucznia klasy pierwszej”, obserwacje, rozmowy 

indywidualne z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. 

3. Analiza i opracowanie wyników badań. 

4. Aktualizacja danych uczniów klas wyższych. 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas  

 

 

 

 

wrzesień  

 

 

 

 

wrzesień - 

październik 

 

2. Budowanie pozytywnych  

    relacji koleżeńskich wśród  

    uczniów. 

1. Zajęcia adaptacyjno - integracyjne w klasach pierwszych. 

2. Wycieczki integracyjne dla uczniów klas pierwszych. 

3. Organizacja wspólnych imprez klasowych i szkolnych. 

4. Pogadanki na godzinach wychowawczych dotyczące poszanowania 

    i tolerancji dla odmienności kultur, zachowań  i różnic między ludźmi. 

5. Nabywanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb oraz porozumiewania się   

z otoczeniem; nauka asertywności. 

6. Przeprowadzenie zajęć na temat: 

 „Właściwa komunikacja warunkiem dobrych relacji z ludźmi. Komunikacja 

werbalna i niewerbalna, umiejętność odczytywania sygnałów z otoczenia”. 

 – klasa I; 

 „Co to znaczy być człowiekiem tolerancyjnym? Inny nie znaczy gorszy”. 

          – klasa II.  

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

wrzesień - 

październik 
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ZADANIE FORMA REALIZACJI REALIZATOR 
TERMIN 

REALIZACJI 

3. Ukazywanie skutków  

    wynikających z zachowań  

    naruszających przepisy  

    prawa.  

1. Organizowanie spotkań dla uczniów klas pierwszych z policją na temat: 

 „ Odpowiedzialność prawna nieletnich. Skutki prawne przemocy rówieśniczej”. 

2. Organizowanie prelekcji dla uczniów klas trzecich pod hasłem 

 „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - skutki wypadków”.  

pedagog szkolny,  

policja, 

wychowawcy klas, 

 

wrzesień - 

listopad 

4. Przeciwdziałanie  

   niepowodzeniom szkolnym 

   i zapobieganie wagarom. 

1. Badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów:  

    a) analiza niepowodzeń szkolnych uczniów;  

    b) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń oraz formułowanie wniosków  

         i zaleceń do działań kompensacyjnych (konsultacje, poradnictwo, badania  

        diagnostyczne);  

    c) organizowanie prelekcji dla rodziców na temat problemów adaptacyjnych 

        uczniów rozpoczynających naukę w nowym środowisku szkolnym oraz 

        współpracy rodziców ze szkołą;  

    d) pomoc uczniom z trudnościami w nauce - organizowanie w obrębie  

        klasy pomocy koleżeńskiej, wspomaganie ucznia mającego trudności 

        w nauce przez nauczyciela, zachęcanie do udziału w zajęciach 

        pozalekcyjnych i wyrównawczych; 

    e) objęcie szczególną pomocą psychologiczną – pedagogiczną uczniów  

        z orzeczeniami i opiniami z PPP. 

2. Monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych.  

a) współpraca z rodzicami – systematyczne przekazywanie informacji 

        o frekwencji i postępach w nauce szczególnie uczniów sprawiających 

        problemy wychowawcze; 

     b) stosowanie procedury postępowania w przypadku uchylania się od 

         obowiązku szkolnego i wagarowania. Podejmowanie środków zaradczych 

         przy współpracy z rodzicami, policją i MOPS; 

     c) nagradzanie i chwalenie uczniów z najlepszą frekwencją. 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów 

cały rok 
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ZADANIE FORMA REALIZACJI REALIZATOR 
TERMIN 

REALIZACJI 

3. Usprawnianie procesu uczenia się, adaptacji do nowych  warunków szkolnych: 

     a) prowadzenie zajęć dotyczących efektywnego gospodarowania czasem, 

         higieny pracy umysłowej, skutecznych metod uczenia się;  

     b) wdrażanie uczniów do wyznaczania sobie celów życiowych – zachęcanie 

         do udziału w kółkach zainteresowań, zawodach, konkursach itp.; 

     c) budowanie i wzmacnianie pozytywnej samooceny uczniów – zajęcia 

        warsztatowe, indywidualna opieka, poradnictwo.  

4. Przeprowadzenie zajęć na temat: 

 „Wagary w szkole”. – klasa I 

 „Dlaczego warto się uczyć?” – klasa III 

5. Opieka nad uczniami  

   ze specyficznymi  

   trudnościami w uczeniu się 

   oraz uczniami  

   z ograniczeniami  

   zdrowotnymi  

   utrudniającymi naukę. 

    

1. Indywidualizowanie opieki dydaktyczno-wychowawczej w pracy z uczniami ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ograniczeniami zdrowotnymi: 

 a) uwzględnianie zaleceń PPP oraz innych specjalistycznych poradni w pracy 

     z uczniami, w tym obniżenia wymagań programowych;  

      b) organizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów wymagających tej 

          formy pomocy; 

      c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami. 

2. Organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów ze specyficznymi 

trudnościami oraz innych form pomocy: 

      a) pozalekcyjne zajęcia grupowe; 

      b) indywidualna praca nauczycieli z uczniami. 

3. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami 

specjalistycznymi oraz szkolną służbą zdrowia.  

4. Zajęcia z pedagogiem szkolnym. 

pedagog szkolny,  

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

specjaliści 

cały rok 

6. Promowanie 1. Promocja zdrowego stylu życia: pedagog szkolny, cały rok 
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ZADANIE FORMA REALIZACJI REALIZATOR 
TERMIN 

REALIZACJI 

    zdrowego trybu życia.  

   Profilaktyka zaburzeń  

   odżywiania wśród 

   młodzieży. 

a) kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych; 

 zajęcia tematyczne: 

 „Zdrowe odżywianie się”. –  klasa II 

 „Zdrowy styl życia – moda czy potrzeba?” – klasa III 

      b) pogadanki dotyczące skutków otyłości, drastycznych metod odchudzania, 

          zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia; 

 zajęcia tematyczne: 

 „Anoreksja, bulimia-choroba duszy i ciała”. – klasa II 

      c) pogadanki i referaty o tematyce zdrowia, wpływu aktywności fizycznej na 

          rozwój uczniów; 

     d) pozalekcyjne zajęcia sportowe.  

2. Profilaktyka onkologiczna ( klasy II i klasy III):  

      a) obchody Dnia Walki z Rakiem Piersi;  

      b) pogadanki, prelekcje, udział w ogólnopolskich programach, konkursach  

         i akcjach.  

      c) zajęcia poświęcone HPV. 

3. Propagowanie krwiodawstwa – uczestnictwo uczniów w akcji oddawania krwi, 

WAMPIRIADA. 

4. Kampania informacyjna dotycząca AIDS/HIV ( klasy I i klasy II):  

      a) zajęcia tematyczne, organizacja Szkolnego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS;  

      b) współpraca z Sanepidem; 

      c) obchody Światowego Dnia Walki z AIDS. 

5. Kształtowanie postaw proekologicznych: 

      a) działania proekologiczne; obchody Dni Ziemi; 

      b) konkursy ekologiczne. 

6. Przygotowywanie tematycznych  gazetek ściennych i plakatów; filmy  

o tematyce profilaktycznej.  

wychowawcy klas, 

nauczyciele, 

pielęgniarka, 

zaproszeni 

specjaliści 
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ZADANIE FORMA REALIZACJI REALIZATOR 
TERMIN 

REALIZACJI 

7. Wyposażenie uczniów  

    w wiedzę i umiejętności 

    z zakresu radzenia sobie 

    ze stresem. 

1. Zajęcia w klasach pierwszych: „Jak sobie radzić ze stresem?” 

2. Zajęcia w klasach trzecich zawodowych i czwartych technikum: „Stres pod 

kontrolą”. 

3. Uczenie technik relaksacyjnych. 

4. Promowanie zdrowego stylu życia jako sposobu do radzenia sobie ze stresem.  

5. Wdrażanie uczniów do planowania dnia , konsekwentnego realizowania 

planowanych działań.  

6. Udzielanie rodzicom wskazówek i porad dotyczących wspierania młodzieży      

w walce z nadmiernym stresem. 

7. Zapobieganie problemom psychicznym młodzieży: 

 „Depresja u młodzieży. Próby samobójcze”.  – pogadanka ,film –  klasa III. 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

8.Przeciwdziałanie agresji  

i przemocy. Zapewnienie   

uczniom bezpieczeństwa  

w szkole. 

1. Uświadamianie uczniom konsekwencji związanych ze stosowaniem agresji.  

2. Dbanie o kulturę języka w szkole poprzez żywe i konsekwentne reagowanie na 

wulgarne słownictwo i kulturę wypowiedzi. 

Zajęcia tematyczne: 

 „Zachowanie agresywne. Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją?”  

   – klasa I. 

 „Rola agresji, wulgaryzmów i żargonu w wyrażaniu emocji i kształtowaniu 

kontaktów między ludźmi”. – klasa I. 

 „Kultura języka – pracujemy nad eliminowaniem  wulgaryzmów                   

z codziennego języka”. – klasa III. 

3. Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich wśród uczniów. 

4. Nauka rozwiązywania konfliktów. 

 „Różne sposoby rozwiązywania konfliktów”. – klasa I. 

 „Rozwiązywanie konfliktów. Mediacje”. – klasa II. 

5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości przez zachęcanie do uczestnictwa        

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele, 

dyżurujący 

nauczyciele, 

pani portierka 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 

 

cały rok 
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ZADANIE FORMA REALIZACJI REALIZATOR 
TERMIN 

REALIZACJI 

w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijanie zainteresowań i pasji, udział                  

w wolontariacie. 

6. Prowadzenie rozmów wychowawczych i profilaktycznych, stosowanie procedur 

szkolnych. Rozwiązywanie konfliktów za pomocą mediacji. 

7. Prelekcje, filmy edukacyjne, wywiady, ankiety itp. 

8. Rozmowy i spotkania z rodzicami uczniów problemowych.  

9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, współpraca z GOPS, MOPS i PCPR     

w Oleśnicy. Udział przedstawiciela szkoły w spotkaniach zespołów Niebieskiej 

Karty, współpraca z kuratorami sądowymi.  

     Zajęcia tematyczne:  

 „Przemoc w rodzinie. Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych”. 

PCPR  Oleśnica – prelekcja – klasa III 

 „Instytucje wspomagające rodzinę”. MOPS Syców - prelekcja – klasa II 

10. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole: 

a) monitorowanie osób wchodzących do szkoły; 

b) prowadzenie okresowych badań ankietowych na temat zjawiska agresji     

          w szkole; 

c) dyżury nauczycieli na terenie szkoły. 

9. Zapobieganie zagrożeniom 

płynącym  z Internetu,   

  a w szczególności  

  cyberprzemocy, 

  uzależnieniu od komputera 

  oraz gier i hazardu. 

1. Pogłębianie wiedzy uczniów nt. zagrożeń związanych z używaniem 

i nadużywaniem komputera i Internetu. 

2. Przestrzeganie przed różnymi formami cyberprzemocy - aspekt prawny, 

moralny i społeczny. 

3. Ukazywanie zagrożeń związanych z grami oraz hazardem. 

4. Udzielanie rodzicom wskazówek i porad, jak pracować z dzieckiem 

przejawiającym symptomy uzależnienia od komputera, gier i hazardu. W 

szczególnie trudnych sytuacjach – kierowanie (wraz z rodzicami) uczniów na 

pedagog szkolny, 

nauczyciele 

technologii 

informacyjnej, 

wychowawcy klas 

 

 

cały rok 
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ZADANIE FORMA REALIZACJI REALIZATOR 
TERMIN 

REALIZACJI 

terapię psychologiczną. 

5. Zajęcia tematyczne: 

 „Cyberprzemoc”. – klasa I; 

 „Hazard, gry komputerowe”. – klasa II; 

 „Zagrożenia płynące z Internetu. Wadliwe treści w środkach masowego 

przekazu”. – klasa III. 

6. Spotkania ze specjalistami, filmy edukacyjne, gazetki tematyczne itp. 

10. Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi                    

i narkomanii wśród 

młodzieży. 

1. Wyposażenie młodzież w wiedzę dotyczącą uzależnienia od alkoholu i innych 

środków psychoaktywnych; zapoznanie z mechanizmem uzależnień.  

2. Dostarczenie informacji nt. prawnych aspektów i konsekwencji zażywania 

środków psychoaktywnych. 

3. Szkolenie psa policyjnego na terenie szkoły. 

4. Realizacja programu profilaktycznego „ARS, czyli jak dbać o miłość” 

5. Wyposażenie młodzieży w umiejętności z zakresu zachowań asertywnych;  

6. Eliminowanie napięć powstałych na tle wymagań szkolnych, jak również 

konfliktów rodzinnych. 

7. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

8. Zachęcanie uczniów do efektywnego spędzania wolnego czasu jako alternatywa 

dla zachowań ryzykownych. 

9. Zajęcia tematyczne: 

 „Alkohol-prawdy i mity” - spotkanie z terapeutą – klasa I; 

 „Co wiem o używkach?. Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i 

nawiązywaniem kontaktów. Manipulowanie świadomością”. – klasa I. 

 „Nie zamykaj oczu-dopalacze”. – pogadanka, film – klasa I; 

 „Mechanizm uzależnień . Narkotyki i dopalacze”. – spotkanie ze 

specjalistą.  – klasa II; 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

higienistka szkolna, 

specjaliści 

 

 

 

cały rok 
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ZADANIE FORMA REALIZACJI REALIZATOR 
TERMIN 

REALIZACJI 

 „Piłem i brałem”. – klasa III; 

 „FAS-alkoholowy zespół płodowy". – klasa III; 

 „Na czym polega postawa asertywna?” – klasa I. 

10. Gazetki informacyjne, broszury, ulotki, akcje, filmy edukacyjne. 

11. Poradnictwo dla nauczy cieli i rodziców; 

12. Udostępnianie literatury przedmiotowej zainteresowanym uczniom, 

nauczycielom i rodzicom; 

13. Udział uczniów w Sycowskich Dniach Trzeźwości; 

14. Spotkania uczniów z członkami klubu AA. 

11. Walka z uzależnieniem od 

nikotyny 

1. Ukazywanie zagrożeń związanych z paleniem tytoniu. 

2. Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu. 

3. Warsztaty prowadzone przez z pracownika SANEPIDU w Oleśnicy. 

4. Dyżury nauczycieli podczas przerw. 

5. Wyciąganie konsekwencji z palenia papierosów na terenie obiektu szkolnego 

     zgodnie ze Statutem szkoły. 

6. Zajęcia tematyczne: 

 „Szkodliwość palenia papierosów”. – klasa I i II 

 „Nikotynowa pułapka”. – klasa IV i III ZSZ 

7. Filmy edukacyjne, gazetki i plakaty tematyczne, akcje.  

pedagog szkolny, 

higienistka szkolna, 

wychowawcy klas, 

dyżurni 

nauczyciele, 

specjaliści 

cały rok 

12.  Profilaktyka problemów 

związanych ze zjawiskiem 

„eurosieroctwa” 

1. Diagnoza środowiska – wyodrębnienie uczniów, którzy mogą borykać się z 

problemem tzw. eurosieroctwa. 

2. Obserwacja uczniów – celem wczesnego wykrywania pojawiających się 

trudności.  

3. Rozmowy o charakterze wspierającym. 

4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych uczniów (np. organizacja 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

wrzesień 

 

cały rok 
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REALIZACJI 

pomocy koleżeńskiej). 

5. W najbardziej krytycznych sytuacjach kontakt z instytucjami wspierającymi 

rodzinę. 

13. Zapobieganie 

podejmowania przez 

młodzież wczesnej 

inicjacji seksualnej 

1. Ukazanie uczniom zagrożeń płynących  z przedwczesnej inicjacji seksualnej. 

2. Spotkanie edukacyjne z położną środowiskową nt: 

 „Różne metody planowania rodziny”. – klasa I 

 „Choroby przenoszone drogą płciową”. – klasa I 

3. Kształtowanie postaw prorodzinnych. 

4. Zajęcia tematyczne: 

 „Nie zamykaj oczu -wpadka. Świadome macierzyństwo”. – pogadanka 

 – klasa II . 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

specjaliści 

cały rok 

14. Organizowanie wsparcia 

materialnego dla uczniów 

1. Stypendia socjalne. 

2. Akcje charytatywne. 

3. Pomoc rzeczowa i finansowa dla uczniów znajdujących się w  szczególne 

trudnej sytuacji rodzinnej. 

pedagog szkolny cały rok 

 

  



 

 

 

VIII. Propozycje tematów godzin wychowawczych. 

 

 Tematyka godzin wychowawczych dla klasy I : 

1. Poznajmy się....Prawa i obowiązki ucznia. BHP w szkole. 

2. Poznajemy prawo i dokumenty szkolne-zapoznanie uczniów ze statutem, regulaminem 

szkoły i WSO ze szczególnym uwzględnieniem oceny z zachowania, Szkolnym 

Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktyki. 

   3 - 4. Zajęcia integracyjne z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. 

5. Wybór samorządu klasowego. 

6. Ankieta. Propozycje tematyki godzin wychowawczych. 

7. Jak sobie radzić ze stresem? 

8. Cyberprzemoc. Prezentacja. Film. 

9. Alkohol-prawdy i mity. Spotkanie z terapeutą. 

10. Odpowiedzialność prawna nieletnich. Przemoc rówieśnicza. Spotkanie z policjantem. 

11. Co wiem o używkach? Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem 

kontaktów. Manipulowanie świadomością. 

12. Nie zamykaj oczu-dopalacze. Film. 

13. Wolontariat. Rola stowarzyszeń charytatywnych i wolontariatu w pomaganiu ludziom 

chorym, biednym, starszym, uchodźcom. 

14. Andrzejki. 

15. Skąd pochodzę? Moja mała ojczyzna. 

16.  Pod presją stereotypów. 

17.  Kultura dnia codziennego – normy regulujące współżycie, uprzejmość, punktualność 

uśmiech, życzliwość, dyskrecja. Kultura języka ,stroju i zachowania w różnych sytuacjach 

życiowych. 

18. Zwyczaje wigilijne. Rola tradycji w życiu człowieka. 

19. Różne metody planowania rodziny. Spotkanie z położną. 

20. Właściwa komunikacja warunkiem dobrych relacji z ludźmi. Komunikacja werbalna 

 i niewerbalna, umiejętność odczytywania sygnałów z otoczenia. 

21. Szkodliwość palenia papierosów. Film. 

22. Jak się uczyć efektywnie? Różne sposoby uczenia się. 

23. Różne sposoby rozwiązywania konfliktów. 

24. Zachowanie agresywne. Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją. Rola agresji, 

wulgaryzmów i żargonu w wyrażaniu emocji i kształtowaniu kontaktów między ludźmi. 

25. Porozmawiajmy o AIDS. Prezentacja. 

26. Wagary w szkole. 

27. Bezpieczeństwo na wakacjach. 

 

 Tematyka godzin wychowawczych dla klasy II: 

1. Rzeczywistość w której żyję. Moje prawa i obowiązki.  

2. Motywacja do nauki. 

3. Nie zamykaj oczu -wpadka. Świadome macierzyństwo. Film. 

4. Hazard .Gry komputerowe. Prezentacja. Film. 
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5. Przemoc. Film. 

6. Instytucje wspomagające rodzinę (GOPS, PCPR). Prelekcja. 

7. Rozwiązywanie konfliktów. Mediacje. 

8. Co to znaczy być człowiekiem tolerancyjnym? Inny nie znaczy gorszy . 

9. Spotkanie z AA. 

10. Na czym polega postawa asertywna? 

11. Anoreksja, bulimia-choroba duszy i ciała. Prezentacja. Film. 

12. Zdrowe odżywianie się.  

13. Walka nie kończy się po gongu. Nasze zainteresowania i pasje. Film. 

14. Ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność i uczciwość wobec siebie i innych. Co to 

znaczy być uczciwym? 

15. Mikołajki. 

16. Rak piersi. Pogadanka. 

17. Uwaga grypa - różne sposoby walki z grypą. Prezentacja. 

18. Nasza klasa przy wigilijnym stole. 

19. Niemodne słowa ? : OJCZYZNA, PATRIOTYZM, HONOR, POLAK, UCZCIWOŚĆ, 

CZŁOWIECZEŃSTWO. 

20. Zwyczaje wielkanocne. 

21. Kultywowanie tradycji własnego regionu. 

22. HPV - pogadanka 

23. AIDS. Życie pod murem. Film. 

24. Szkodliwość palenia-prezentacje uczniowskie (gazetki, hasła, ulotki). 

25. Bezpieczne wakacje. Pogadanka na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu w czasie 

wycieczek, podczas ferii, wakacji. 

 

 Tematyka godzin wychowawczych dla klasy III: 

1. Rola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka. 

2. Ludzie starsi i sprawni inaczej – okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich słabości. 

3. Zagrożenia płynące z Internetu. Wadliwe treści w środkach masowego przekazu. 

4. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów. 

5. Piłem i brałem . Film. 

6. Mechanizm uzależnień. Narkotyki i dopalacze-spotkanie z terapeutą. 

7. Przemoc w rodzinie. Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych? 

8. Sekty. Prezentacja ,film. 

9. Depresja u młodzieży. Próby samobójcze. Film. 

10. Wpływ zanieczyszczonego środowiska na choroby cywilizacyjne. 

11. Uwaga na sterydy! 

12. Radzenie sobie z własną i cudzą agresją. 

13. Pozytywne myślenie. 

14. HPV. Film. 

15. Ważne święta narodowe – Konstytucja 3 Maja. 

16. Nasze zdrowie zależy od nas samych. 

17. Dlaczego warto się uczyć? 

18. Jak nie stać się ofiarą i sprawcą przestępstwa. Wybrane zagadnienia prawa. 
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19. Zdrowy styl życia – moda czy potrzeba? 

20. Nieśmiałość – zaleta czy wada ?.  

21. Miłość według psychologii. 

22. Święto Zmarłych. 

23. Ochrona środowiska. Dni Ziemi. 

24. FAS-alkoholowy zespół płodowy. 

25. Bezpieczne wakacje. 

 

 Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV: 

1. Dokąd zmierzamy? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego. 

2. Moje plany życiowe – nauka, rodzina, praca. Wyznaczanie długoterminowych celów. 

3. Radzenie sobie z przedmaturalnym stresem. Dobre i złe sposoby radzenia sobie ze stresem. 

4. Spotkanie z przedstawicielami wyższych uczelni. 

5. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Pracy. 

6. Profilaktyczne badania medyczne. 

7. Moja pierwsza praca. 

8. Praca za granicą. 

9. Przygotowanie do egzaminu maturalnego. 

10.  Techniki efektywnego uczenia się. 

11.  Konformizm i jego skutki. 

12.  Jak oceniam mój pobyt w szkole? 

13.  Nikotynowa pułapka.  

14.  Środki psychoaktywne. 

 

IX. Działania interwencyjne i formy współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożeń 

młodzieży przestępczością i demoralizacją.  

 

1. Wstęp  

Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące i zagrażające 

zdrowiu młodzieży uznaje się alkoholizm, narkomanię, wczesną inicjację seksualną, 

kradzieże, wagary oraz zachowania agresywne, które często ze sobą współistnieją. 

Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nawiązywania kontaktów z grupami 

przestępczymi, a w dalszej kolejności popełniania przestępstw. Szkoła zobowiązana jest do 

wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego, podejmowania stosownych 

oddziaływań wychowawczych , profilaktycznych a wobec uczniów niedostosowanych 

działań interwencyjnych. Właściwa adekwatna reakcja nauczyciela, pedagoga czy dyrektora 

oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji zwiększają skuteczność 

oddziaływań . Działania profilaktyczne w szkole będą kierowane równolegle do młodzieży 

zagrożonej i niedostosowanej przy współpracy nauczycieli rodziców oraz policji.  

 

2. Cele  

  zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

przestępczością i demoralizacją; 

 ścisła współpraca szkoły z rodzicami i policją. 
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3.  Działania interwencyjne:  
•  Na terenie szkoły obowiązuje zakaz posiadania, sprzedawania i używania papierosów, 

   alkoholu i narkotyków.  

• Zakaz obowiązuje wszystkich uczniów w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych  

   odbywających się w szkole i na terenie szkoły do niej należącym np. w trakcie imprez 

   sportowych, dyskotek, itp.  

•  W szkole prowadzone będą zajęcia w czasie których uczniowie i nauczyciele zapoznają 

   się  z ryzykiem używania środków uzależniających.  

•  Uczniowie, którzy eksperymentują ze środkami uzależniającymi bądź ich zachowanie 

    narusza regulamin szkoły, muszą liczyć się z konsekwencjami określonymi  

    w wewnętrznym regulaminie szkoły.  

•  Uczniowie i rodzice, którzy zwrócą się z problemem mogą liczyć na wsparcie  

    i skierowanie do specjalistycznej poradni, gdzie uzyskają fachowa pomoc.  

•  W sytuacjach kryzysowych podejmowana będzie interwencja zorientowana na pomoc 

    uczniowi i rodzinie.  

•  Decyzje o podjęciu stosowanych działań interwencyjnych podejmuje dyrektor szkoły.  

 

4. Formy współpracy szkoły z Policją:  
• stała współpraca i wymiana doświadczeń dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego w zakresie  

   profilaktyki zagrożeń;  

• spotkania dyrektora, pedagoga i nauczycieli ze specjalistami ds. nieletnich i patologii;  

• spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów na temat aspektów 

       narkomanii;  

• udzielanie przez Policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, które zaistniały 

       na terenie szkoły;  

• wzajemna wymiana informacji o zagrożeniach i zdarzeniach występujących na terenie 

       szkoły i środowiska lokalnego;  

• organizowanie wspólnych szkoleń. 

 

X.  Ewaluacja programu 

 

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki  jest oceną wartości programu, zbadaniem 

skuteczności podjętych działań. 

1. Ewaluacja wstępna - diagnoza sytuacji profilaktycznej w  szkole,  po przygotowaniu 

dokumentu konsultacja dotycząca treści, możliwości realizacji, jednoznaczności zapisu, 

spójności dokumentu. 

2. Ewaluacja w trakcie realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki - każdy realizujący 

zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem na tydzień po zakończeniu działań 

sporządza notatkę  z realizacji działań. 

3.  Ewaluacja końcowa programu - powołanie zespołu w ostatnim roku realizacji , który 

określi cele ewaluacji, szczegółowo zaplanuje działania ewaluacyjne, zaplanuje sposób 

opracowania i interpretacji wyników oraz ich upublicznienie, dokona  podsumowania 

efektywności realizacji programu, poprzez  analizę porównawczą dokumentów 

związanych z profilaktyką ze wskazaniem co jest mocną stroną programu co się udało a co 

należy poprawić lub zmienić. 
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XI.  Modyfikacja programu 

  

 Szkolny Program Profilaktyki ulega modyfikacji w miarę potrzeb, wniosków oraz 

pojawiających się trudności, wynikających z ewaluacji lub wprowadzenia nowych działań.  

  

 

  

 

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu: ………………………………. 

 

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Rodziców w dniu: …………………………………..     

 


