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I Założenia ogólne programu  

 

W reformującej się szkole uczeń sytuowany jest w centrum działalności szkolnej,  

a nauczyciel i uczeń mają stać się pierwszoplanowymi podmiotami działalności edukacyjnej. 

Integralnymi częściami procesu edukacji są: nauczanie, kształcenie umiejętności  

i wychowanie. Program profilaktyczny uwzględniający uczenie własnych umiejętności 

psychologicznych i społecznych musi być wbudowany jako element składowy programu 

wychowawczego. Jednak wychowanie nie może sprowadzać się do rozwijania odpowiednich 

umiejętności. To przede wszystkim przekazywanie wartości, budowanie hierarchii wartości  

i przekazywanie norm moralnych i społecznych. Działania profilaktyczne są ważne  

i potrzebne, ale istotna jest kryjąca się za nimi podstawa, czyli to, jaką przyjmuje się 

koncepcję człowieka i ku czemu kieruje się jego zachowania. Działania profilaktyczne mają 

zapobiegać niepożądanym zjawiskom w rozwoju jednostki i skupiać się na przeciwdziałaniu 

złu. Muszą być planowe i uwzględniać wczesną profilaktykę, tzw. pierwszorzędową (mającą 

na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, np. nikotynowej, 

alkoholowej czy narkotykowej). Terenem realizacji wczesnych działań profilaktycznych jest 

głównie szkoła. Realizatorami profilaktyki są wszyscy nauczyciele szkoły, stanowiący 

pozytywne wzorce, wspierani przez specjalistów.  

 

Najważniejsze działania szkoły w zakresie profilaktyki to:  

 stwarzanie przyjaznego klimatu (dobra komunikacja, osobowe relacje między 

nauczycielami i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia dzieciom i młodzieży, 

szczególnie w trudnych dla nich sytuacjach);  

 wypracowanie wspólnej polityki szkoły wobec palenia, picia alkoholu i odurzania się 

narkotykami oraz konsekwentne jej wdrażanie;  

 budowanie dobrych relacji z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników  

w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych, prowadzonych przez 

nauczycieli;  

 pomoc uczniom mającym trudności w nauce;  

 wczesne rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka i kierowanie ich do pedagoga lub 

psychologa w celu przeprowadzenie wstępnej diagnozy;  



 kierowanie uczniów zagrożonych (w porozumieniu z rodzicami) do poradni 

psychologiczno- pedagogicznej lub innej instytucji udzielającej specjalistycznej 

pomocy;  

 udzielanie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą;  

 szkolenie się kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności 

wychowawczych; 

 wzmocnienie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym także  

z uczniem zdolnym; 

 wspomaganie rodziców w procesie wychowania, przeprowadzanie szkoleń, 

warsztatów, pogadanek, w szczególności dotyczących trudnych zachowań dzieci; 

 wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych; 

 wyjazdy na basen – nauka pływania; 

 konkursy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego – BRD; 

 podjęcie współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

 

 

II Cele programu profilaktyki  

 

Celem programu profilaktyki jest uświadomienie dziecku właściwych zachowań wobec 

współczesnych zagrożeń.  

 

Cele jakie chcemy osiągnąć to:  

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów.  

2. Przekazanie informacji o konsekwencjach palenia tytoniu, picia alkoholu i używania 

środków psychoaktywnych.  

3. Rozwijanie psychospołecznych umiejętności życiowych uczniów umożliwiających 

radzenie sobie z problemami Życia codziennego i samorealizacją.  

4. Kształtowanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz motywowania do podejmowania 

w środowisku szkolnym różnych form aktywności zaspokajających potrzeby psychiczne, 

emocjonalne, społeczne i duchowe.  

5. Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych.  



6. Rozszerzanie form pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.  

 

Cele są realizowane przez:  

 udział w programach informacyjno – edukacyjnych;  

 realizację programów profilaktycznych;  

 udział w zajęciach alternatywnych;  

 udział w akcjach i kampaniach ogólnopolskich;  

 współpracę między różnymi instytucjami, które zajmują się: wychowaniem dzieci  

i młodzieży, propagowaniem zdrowia, bezpieczeństwem, pomocą rodzinom 

potrzebującym, pomocą w razie zagrożenia uzależnieniami, pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną.  

 

III Diagnoza  

Prowadzenie działań profilaktycznych w szkole jest poprzedzone diagnozą - rozpoznaniem 

obecnego stanu zagrożenia niepożądanymi zjawiskami w rozwoju uczniów szkoły.  

 

1. Diagnozę opracowano w oparciu o analizę:  

 obserwację zachowań uczniów w czasie zajęć i przerw;  

 dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych, klasowych zeszytów uwag;  

 informacji nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych;  

 indywidualnych rozmów z uczniami;  

 rozmów z rodzicami;  

 informacji z instytucji współpracujących ze szkołą;  

 opinii uczniów wyrażanych m.in. przez członków Samorządu Uczniowskiego.  

 
2. Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie następujących problemów 

wymagających działań profilaktycznych:  

 narastająca agresja wśród dzieci i młodzieży; 

 nieumiejętność polubownego rozwiązywania konfliktów;  

 zaburzenia w komunikacji, w relacji uczeń- uczeń, uczeń – osoba dorosła; 

 powiększająca się liczba dzieci z grup dyspanseryjnych i z deficytami (m.in. 

dyslektycy);  

 brak dyscypliny i niska kultura języka;  



 brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne;  

 bezrobocie migracja zarobkowa rodziców, coraz mniejsza pomoc ze strony rodziców;  

 niska świadomość zagrożenia uzależnieniami;  

 niska świadomość odpowiedzialności za wulgaryzmy używane w Internecie (GG, 

Nasza Klasa, E-puls) oraz popełnione czyny karalne przez nieletnich.  

 
3. Analizując karty sytuacji wychowawczej wyłoniono grupę uczniów o najwyższym 

ryzyku dysfunkcjonalności to uczniowie znajdujący się w:  

 trudnej sytuacji materialnej;  

 wychowujący się w rodzinie niepełnej;  

 wychowujący się w rodzinie rozbitej;  

 wychowujący się w rodzinie niewydolnej wychowawczo. 

 

4. Analizując zagrożenia wśród uczniów i ich rodzin uwzględniono problem bezrobocia, 

które niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji odnośnie realizacji 

podstawowych funkcji rodziny, częste migracje zarobkowe rodziców. W związku z tym 

wyróżniono następujące obszary problemowe:  

 bezrobocie, niskie uposażenie rodzin;  

 niska samoocena dzieci i ich rodzin;  

 nagłe opuszczenie się w nauce dzieci;  

 brak kontaktu rodziców ze szkołą;  

 problemy emocjonalne dzieci.  

 

 

IV Obszary działań  

Działania z zakresu programu profilaktyki będą obejmowały cztery obszary:  

 

1. Ogólnowychowawczy:  

 funkcjonowanie społeczne i komunikacja interpersonalna;  

 rozwijanie uzdolnień i zagospodarowanie czasu wolnego;  

 niepowodzenia szkolne;  

 agresja.  

 



2. Uzależnienia:  

 nikotynizm;  

 narkomania;  

 alkoholizm.  

 

3. Zdrowie:  

 higiena osobista;  

 aktywny wypoczynek;  

 zdrowe odżywianie.  

 

4. Bezpieczeństwo  

 bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły;  

 bezpieczna szkoła;  

 bezpieczne ferie i wakacje;  

 bezpieczne użytkowanie różnych urządzeń;  

 bezpieczny Internet; 

 karta rowerowa. 

 

Działania w poszczególnych obszary będą realizowane w ramach:  

 godzin wychowawczych,  

 nauczania różnych przedmiotów,  

 kół przedmiotowych,  

 zajęć pozalekcyjnych,  

 zajęć świetlicowych,  

 spotkań z rodzicami,  

 Rad Pedagogicznych,  

 wycieczek szkolnych,  

 wyjść poza teren szkoły.  

 

W realizacji programu uczestniczyć będą:  

 uczniowie,  

 nauczyciele,  

 koordynator ds. bezpieczeństwa,  



 rodzice,  

 zaproszeni specjaliści. 

 

Działania skierowane do uczniów  

1. Zapoznanie uczniów z obowiązującymi regulaminami:  

 Zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych ze Statutem, WSO, Programem  

Wychowawczym, Programem Profilaktyki.  

 Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w sytuacji zagrożenia dzieci  

i młodzieży przestępczością i demoralizacją.  

 

2. Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień środowiska wychowawczego szkoły:  

 Zapoznanie uczniów z punktami statutu dotyczącymi zakazu używania środków 

uzależniających i opuszczania szkoły podczas zajęć lekcyjnych.  

 Systematyczna kontrola boiska, toalet i pomieszczeń szkoły w ramach dyżurów 

nauczycieli.  

 Stały monitoring terenu szkoły.  

 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia:  

 Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach profilaktycznych np. Światowy Dzień bez 

Papierosa.  

 Zachęcanie dzieci do udziału w programach, projektach propagujących zdrowy styl 

życia np. „Zachowaj trzeźwy umysł”.  

 Tworzenie plakatów tematycznych.  

 Tworzenie gazetek tematycznych. 

 Organizowanie konkursów.  

 Organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień.  

 Organizowanie zajęć propagujących zdrowe odżywianie, ruch na świeżym powietrzu.  

 Udział dzieci w spektaklach profilaktycznych.  

 



Działania skierowane do rodziców  

1. Informowanie rodziców o pracach szkoły: 

 Zapoznanie ze: Statutem Szkoły (w tym z WSO), Programem Wychowawczym, 

Programem Profilaktyki – dokumenty dostępne na stronie internetowej szkoły, 

regulaminami i procedurami pracy szkoły np. procedury kontaktów z rodzicami.  

 Organizowanie Dni Otwartych Szkoły.  

 

2. Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole:  

 Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu na zebraniach z rodzicami.  

 Indywidualne spotkania z wychowawcą i pedagogiem.  

 Pisma informujące o wynikach w nauce.  

 Informacje pisemne do rodziców poprzez zeszyt korespondencji między szkoła  

a domem.  

 Spotkania dla rodziców uczniów klas I z Dyrekcją Szkoły, Pedagogiem szkolnym, 

nauczycielami mającymi uczyć w klasach I.  

 

3. Współpraca z rodzicami:  

 Włączenie rodziców do organizacji imprez szkolnych.  

 Systematyczna współpraca z Radą Rodziców.  

 Organizowanie warsztatów dla rodziców w ramach pedagogizacji.  

 

Działania skierowane do nauczycieli:  

1. Propagowanie kursów i szkoleń w ramach WDN:  

 informowanie o kursach i szkoleniach w pokoju nauczycielskim.  

 

2. Organizacja szkoleń i warsztatów ze specjalistami instytucji współpracujących ze szkołą 

zajmujących się sprawami rodziny.  

 

3. Pozyskiwanie i udostępnianie literatury dotyczącej profilaktyki uzależnień w bibliotece 

szkolnej.  

 



Działania alternatywne  

1. Praca w organizacjach działających w szkole:  

 działalność Samorządu Uczniowskiego;  

 działalność PCK.  

 

2. Promocja zdrowego stylu życia:  

 konkursy, akcje, kampanie dotyczące zdrowego stylu życia;  

 spotkania ze specjalistami dotyczące chorób i higieny naszego ciała i umysłu; 

  filmy; 

 przedstawiania profilaktyczne;  

 imprezy sportowe propagujące zdrowy styl życia;  

 programy profilaktyczne;  

 gazetki tematyczne.  

 

3. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych i sportowych  

 

4. Organizacja imprez masowych:  

 wyjazdy do kina, teatru, na, koncerty muzyczne, wystawy;  

 wycieczki klasowe;  

 imprezy organizowane przez SU;  

 organizacja imprez zgodnie z Kalendarium Imprez Szkolnych.  

 

5. Organizacja, propagowanie konkursów i zawodów  

 udział w zawodach sportowych;  

 udział w konkursach.  

 

V Obowiązki osób odpowiedzialnych za realizację programu profilaktyki  

 

Obowiązki Dyrektora Szkoły:  

 Zakłada, że w jego szkole funkcja profilaktyki musi być spójna z funkcją wychowania.  

 Posiada podstawową wiedzę w zakresie profilaktyki problemowej.  

 Umacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole.  

 Premiuje doskonalących się nauczycieli.  



 Zachęca uczniów do udziału w działaniach profilaktycznych.  

 Włącza rodziców do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów: 

wychowawczego i profilaktycznego.  

 Wspiera finansowo i organizacyjne działania profilaktyczne w swoim środowisku.  

 Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki.  

 

Obowiązki nauczycieli (nauczycieli wychowawców):  

 Promuje zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu.  

 Utrzymuje osobowe relacje z uczniami (poprzez konsultacje, indywidualne rozmowy).  

 Konstruktywnie współpracuje z gronem pedagogicznym oraz pozostałymi 

pracownikami szkoły.  

 Doskonali się osobowościowo.  

 Dostrzega indywidualność dziecka, indywidualizuje oddziaływania.  

 Ma pozytywne relacje z rodzicami, potrafi pozyskać rodziców do współpracy.  

 Doskonali się zawodowo.  

 

Obowiązki rodziców:  

 Mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka.  

 Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane 

wspólnie oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.  

 Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów 

przeciwdziałania im.  

 Stanowią wzór osobowy – model dla dziecka.  

 Dbają o dobry kontakt z dzieckiem.  

 

 

VI Instytucje wspierające szkołę w działaniach profilaktycznych  

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

 Komenda Powiatowa Policji  

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  

 



VII Efekty działań 

1. Pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy.  

2. Wyciszenie agresji.  

3. Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów  

4. Poprawa w relacjach uczeń- uczeń, uczeń- osoba dorosła.  

5. Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole.  

6. Wolność od nałogów.  

7. Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach wychowawczych.  

8. Wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność dokonania samooceny.  

9. Podniesienie poziomu świadomości występujących zagrożeń i sposobów zapobiegania im.  

10. Poprawa sytuacji wychowawczej wśród uczniów klas młodszych.  

11. Objęcie opieką dzieci zaniedbanych środowiskowo i niedożywionych.  

12. Zmniejszenie deficytów rozwojowych i skutków dysleksji.  

13. Poprawa kultury zachowań i kultury języka.  

14. Podniesienie poziomu nawyków higienicznych.  

15. Uzyskanie wyższej świadomości nawyków żywieniowych.  

16.Wypracowanie umiejętności organizowania czasu wolnego  

17. Podniesienie poziomu świadomego i umiejętnego korzystania z urządzeń 

multimedialnych: telefony komórkowe, komputery itp.  

18. Podniesienie poziomu świadomego korzystania z Internetu i telewizji.  

19.Wyrobienie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia.  

 

 

VIII Ewaluacja  

Ewaluacja programu dokonywana jest 2 razy w roku (na zakończenie I półrocza i na 

zakończenie roku szkolnego)  

 

Formy ewaluacji:  

 obserwacja (wychowawcy klas),  

 wywiad (Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców),  

 rozmowy z uczniami,  

 rozmowy z rodzicami,  



 analiza dokumentów,  

 obserwacja i ocena zachowań uczniów i nauczycieli.  

 

ZAPOBIEGANIE NARKOMANII  

Podstawa prawna:  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu  

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1249),  

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).  

 

Cel główny:  

 Ochrona uczniów przed samowolnym używaniem leków bez wskazań lekarskich.  

 Dostarczanie uczniom informacji o substancjach zmieniających świadomość 

człowieka (środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji 

psychoaktywnych).  

 Budowa pozytywnego obrazu siebie.  

 Uświadomienie, że narkotyki to środek uzależniający.  

 Uświadomienie uczniom dlaczego ludzie zażywają narkotyki.  

 Zapoznanie uczniów z mechanizmem uzależnienia od narkotyków i zwrócenie uwagi 

na sygnały ostrzegawcze.  

 Uświadomienie zagrożenia po użyciu dopalaczy.  

 

Spodziewane efekty po zrealizowaniu programu:  

 Umiejętność krytycznego spojrzenia na zachęcanie do brania narkotyków, wąchania 

np. klejów, farb, lakierów.  

 Umiejętność wskazywania przez dzieci skutków zażywania narkotyków.  

 Asertywna odmowa ucznia w stosunku do częstujących.  

 Podjęcie decyzji przez dzieci o nie zażywaniu narkotyków.  

 

Treści programu  

1. Co można zrobić, aby nie dopuścić do uzależnienia dziecka?  

 



Rodzice  

Narkotyki, alkohol i papierosy stały się dostępne wszędzie. Wcześniej czy później kontakt  

z nimi może się przydarzyć każdemu dziecku. Powinniście zdawać sobie sprawę, że wiele 

zależy od Was.  

Aby uniknąć stanu w domu i w szkole, kiedy dziecko ucieka w świat uzależnienia należy:  

 Zwracać szczególną uwagę na to co mówi i jakie ma problemy.  

 Dbać o dobry kontakt z dzieckiem.  

 Nie wyśmiewać, nie stawiać zbyt dużych wymagań.  

 Należy znaleźć czas na wysłuchanie problemów.  

 Dyskretnie poznać grono przyjaciół i jego zwyczaje.  

 Kontrolować dyskretnie miejsca, w których przebywa.  

 Każdą anomalię w zachowaniu trzeba sprawdzić, aby móc podjąć odpowiednie 

działania.  

 Rozmawiać z dzieckiem o narkotykach i środkach uzależniających, skutkach ich 

zażywania bez względu na wiek.  

 Posiadać pewien zakres wiedzy o narkotykach.  

 Wyrażać negatywną postawę wobec używek zagrażających zdrowemu życiu.  

 Zachęcać do aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym, sporcie i rozwijaniu 

hobby.  

 
Nauczyciele  

1. Można pomóc uczniowi nie brać narkotyków jeżeli:  

 Nie porównuje się go z innymi uczniami.  

 Nie zawstydza się ucznia przed całą klasą.  

 Nie odbiera się nadziei, że coś w życiu osiągnie.  

 Ocenia sprawiedliwie i taktownie. 

 Nie okazuje się uczniowi dezaprobaty, gdy nie wszystko może zrozumieć  

i zapamiętać. 

 

2. Jak się zachować, kiedy dojdzie do kontaktu dziecka z narkotykami?  

 Najważniejsze jest wychwycenie symptomów narkotycznych skłonności.  

 Zasięgnięcie porady u specjalistów, bo zwlekanie grozi tragedią.  



 Sięgnięcie po adresy i telefony poradni, które są dostępne w każdej placówce 

lecznictwa otwartego, komisariacie policji, ośrodkach pomocy społecznej.  

 

3. Sygnały mogące świadczyć, że uczeń może mieć kontakt ze środowiskiem narkotycznym:  

 Nagłe zmiany nastroju i zachowania, izolowanie oraz zamykanie się w sobie.  

 Nagła zmiana grona dotychczasowych przyjaciół na innych zwłaszcza starszych od 

siebie.  

 Spadek zainteresowania szkołą, sportem.  

 Izolowanie się od innych domowników.  

 Wynoszenie z domu wartościowych przedmiotów, podkradanie pieniędzy.  

 Przebywanie poza domem bez uprzedzenia.  

 Tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne.  

 Używanie tajemniczych określeń podczas rozmów,  

 Częste spóźnienia na lekcje.  

 Opuszczanie zajęć lekcyjnych.  

 Pogorszenie ocen.  

 Złe zachowanie w szkole.  

 Zmiany osobowościowe, dolegliwości fizyczne,  

 Zmiany w wyglądzie.  

 Ślady po ukłuciach.  

 Nieprzestrzeganie higieny.  

 Przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice.  

 Bełkotliwa, niewyraźna mowa.  

 

4. Na co należy zwrócić uwagę? 

Marihuana, haszysz – słodka woń oddechu, włosów, ubrania, brązowo-zielone liście  

i nasionka, nagłe zachowanie hodowlą roślin, fifki, fajki, bibuła papierosowa.  

 

Opium, morfina, polska heroina – igły, strzykawki, ślady nakłuć po wstrzyknięciach, ślady 

krwi na odzieży, „gęsia skórka”, torebki z biało-beżową lub różową substancją 

przypominającą cukier, małe foliowe torebeczki.  

 



Ecstasy – białe lub kolorowe pastylki z wytłoczonymi wzorkami, pęknięte naczynka 

krwionośne, zwłaszcza na twarzy.  

 

Kokaina, crack – biały proszek, a w przypadku cracku brązowe kuleczki, kamyki, fiolki, 

flakoniki, fajki, igły, strzykawki, małe foliowe torebki.  

 

Amfetamina – biały proszek, tabletki, kapsułki, kryształki, małe foliowe torebki, igły  

i strzykawki.  

Rozpuszczalniki – torby foliowe, tuby kleju, smary, zapachy chemikaliów, charakterystyczny 

zapach z ust, nasączone chusteczki i szmatki.  

 

Halucynogeny  LSD, grzybki – malutkie kartoniki z kolorowymi nadrukami, kolorowe 

„kamyki do zapalniczek”, różnego rodzaju suszone grzybki o zabarwieniu żółtawym  

do czarnego z prześwitem brązowym.  

 

5. Powody, dla których dzieci i młodzież sięga po narkotyki:  

 chęć odurzenia się;  

 ciekawość i nuda;  

 wpływ grupy rówieśniczej;  

 ucieczka od problemów zewnętrznych i wewnętrznych,  

 moda,  

 brak wiary,  

 bo używają narkotyki dorośli,  

 stres szkolny – problemy związane ze szkołą.  

 

6. Realizacja działalności profilaktycznej:  

 warsztaty;  

 debaty;  

 scenki profilaktyczne;  

 ulotki przygotowane przez uczniów;  

 ankiety przeprowadzone wśród uczniów i rodziców celem zdiagnozowania problemu;  

 zajęcia z pielęgniarką;  

 zajęcia z policjantem z działu prewencji;  



 zajęcia z psychologiem szkolnym.  

 

Opracowanie i prezentacja wyników badań  

Analiza realizacji programu profilaktyki szkoły  

- sprawozdania prezentowane podczas zebrań rady pedagogicznej, spotkań z rodzicami.  
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