
 

 

 

 

PROGRAM 

PROFILAKTYKI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NR 3 W REDZIE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I PODSTAWA PRAWNA 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156). 

 

2)  Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016, poz. 35). 

3) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U.   Nr 35, poz. 230 z późn. zm.). 

4)       Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.  Nr 111, 

poz. 535,z późn. zm.). 

5)      Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 

1485). 

6)    Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55). 

7)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 

poz. 624 ze zm.) 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz.977 ze zm.) 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014, poz. 803). 

9) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2015 r. 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). 

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532). 

11)     Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.). 

 

 

 



 

 

 

 

 

II ZAŁOŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI 

Program jest przeznaczony do realizacji w klasach I – VI  oraz został dostosowany do 

potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb środowiska lokalnego. 

Program został opracowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę środowiska 

szkolnego. Program uwzględnia również wytyczne Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii. Ze względu na specyfikę placówki Program obejmuje przede wszystkim zakres 

profilaktyki polegającej na promocji zdrowia oraz rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych. Zgodnie z zadaniami niniejszego dokumentu pracownicy szkoły 

zobowiązani są do działań mających na celu: przeciwdziałanie zagrożeniom, niedostosowaniu 

społecznemu i demoralizacji, wspieranie procesu wychowania oraz identyfikację osób 

będących w grupie podwyższonego ryzyka niepowodzeń edukacyjnych. Zadaniem szkoły jest 

również stała współpraca z instytucjami realizującymi profilaktykę obejmującą opieką 

uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem (Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi oraz inne poradnie specjalistyczne, itp.).  

  Działalność profilaktyczna szkoły prowadzona w celu przeciwdziałania narkomanii 

jest zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie i obejmuje działania z 

zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Działania profilaktyczne 

podejmowane w tych obszarach mają na celu przeciwdziałanie występowaniu wśród uczniów 

zachowań ryzykownych - związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, 

prowadzących do nieprzestrzegania norm społecznych oraz niosących ryzyko negatywnych 

konsekwencji zdrowotnych, psychicznych i społecznych. Działalność dotycząca profilaktyki 

uniwersalnej obejmuje wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie różnorodnych działań w celu ograniczenia zachowań 

ryzykownych związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Działalność dotycząca 

profilaktyki selektywnej obejmuje wspieranie uczniów, którzy ze względu na uwarunkowania 

biopsychospołeczne są bardziej narażeni na rozwój zachowań ryzykownych. Działalność 

dotycząca profilaktyki wskazującej obejmuje wspieranie uczniów, u których  rozpoznano 

wczesne objawy zażywania substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 

ryzykownych.  W szkole podejmowane są również działania edukacyjne oraz informacyjne 

nakierowanie na przeciwdziałanie narkomanii. Działania informacyjne obejmują dostarczenie 

uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły aktualnych informacji 



dotyczących zagrożeń, a także  sposobów rozwiązywania problemów związanych z 

używaniem substancji psychoaktywnych. Działania edukacyjne obejmują poszerzenie wiedzy 

i umiejętności uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i 

zdrowego stylu życia. 

Program profilaktyki skupia się na zrozumieniu siebie przez ucznia oraz 

ukształtowaniu u młodego człowieka umiejętności radzenia sobie w różnych trudnych  

sytuacjach, tak, aby nie stały się one powodem zachowań agresywnych czy stosowania 

środków psychoaktywnych. 

Najważniejszymi wychowawcami są i będą zawsze rodzice i opiekunowie. 

Realizatorzy programu mogą wspierać, uczyć i pomagać dziecku, a także służyć radą 

rodzicom. 

 

 

III DIAGNOZA 

Niniejszy program zakłada przeprowadzanie cyklicznej diagnozy, rozumianej jako 

szerokie rozpoznanie występujących zagrożeń i istniejących zasobów w środowisku szkolnym 

i lokalnym. Przeprowadzenie diagnozy jest punktem wyjścia do zaplanowania działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej. Diagnoza, bazując na 

zidentyfikowanych czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka, stanowi podstawę do 

podejmowania celowej działalności wychowawców, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły.  

 Diagnoza dotycząca  potrzeb i zagrożeń występujących w środowisku szkolnym 

przeprowadzana jest na początku każdego roku szkolnego przez zespół ds. profilaktyki w 

formie: analizy ankiet, obserwacji środowiska uczniów, rozmów z rodzicami, wychowawcami 

klas, nauczycielami oraz przedstawicielami instytucji wspomagającymi działalność 

profilaktyczną szkoły. Diagnoza uwzględnia również opracowywane co roku wytyczne 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na tej podstawie zostają określone 

priorytety w pracy wychowawczej, a następnie opracowany plan działań profilaktycznych na 

dany rok szkolny.  

Czynniki chroniące: 

- poczucie własnej wartości, 

- silna więź emocjonalna z rodzicami, 

 - zainteresowanie nauką szkolną, 

 - poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych, 



 

 

 

 

- poczucie bezpieczeństwa, życzliwości i tolerancji w środowisku szkolnym, 

- umiejętność rozwiązywania problemów. 

Czynniki ryzyka: 

- wysoki poziom lęku i niepokoju, 

- niska samoocena, 

- niedojrzałość emocjonalna i społeczna, 

- słaba kontrola wewnętrzna, 

- nierealistyczne oczekiwania wobec siebie i otoczenia, 

 - brak zainteresowania nauką szkolną, 

 - konflikty rodzinne, 

- nieprawidłowa struktura rodziny, 

- dysfunkcyjne oddziaływanie grupy rówieśniczej. 

 

IV  CELE I ZADANIA PROFILAKTYKI 

1. Rozpowszechnianie prawdziwych i rzetelnych informacji o zjawisku, którego 

profilaktyka dotyczy.  

2. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a zwłaszcza samoświadomości, 

samooceny, samodyscypliny.  

3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, a zwłaszcza umiejętności empatycznych, 

współpracowania, komunikowania, rozwiązywania konfliktów. 

4. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów 

obejmujących m.in. zdolność do wybierania pozytywnych stylów życia.  

5. Rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do 

której jednostka przynależy (rodzina, społeczność lokalna, grupa rówieśnicza). 

6. Rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności jako właściwego wzorca ról do naśladowania 

przez innych (obejmującej m.in. style życia, postawy wobec używania środków i 

substancji psychoaktywnych, podejmowania decyzji itp.). 

7. Umożliwianie wczesnego rozpoznawania, diagnozowania zagrożeń oraz rozwijanie 

strategii przeciwdziałania, bazujących na znajomości przyczyn szkodliwych 

uwarunkowań. 

8. Budowanie w szkole systemu norm przeciwnych używaniu środków i substancji 

psychoaktywnych oraz podejmowaniu zachowań ryzykownych. 



9. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolniania ucznia jako 

alternatywnej formy zaspokajającej potrzeby rozwojowe wychowanków. 

10. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie  interwencji w przypadku 

podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych. 

 

V   ZAGADNIENIA PROFILAKTYKI 

 

ZADANIA REALIZACJA ZADAŃ REALIZATORZY UWAGI 

1. Rozwijanie i 

kształtowanie 

osobowości 

ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ukazanie systemu wartości – 

szanuję siebie i innych. 

b) Poznajemy i nazywamy 

uczucia. 

c) Uczucia innych ludzi, czy je 

rozumiemy i potrafimy 

zaakceptować. 

d) Ja i najbliżsi – rodzice, 

rodzeństwo, rodzina. Czy mogę na 

nich liczyć? 

e) Jestem członkiem społeczności 

uczniowskiej. 

f) Sposoby radzenia sobie z 

napięciem emocjonalnym (stres, 

lęk, niepokój, strach). 

g) Jak radzić sobie w trudnych 

sytuacjach – wskazywanie 

właściwych rozwiązań. 

wychowawca, 

pedagog szkolny,  

psycholog, 

nauczyciele uczący w 

danej klasie, 

wychowawca 

świetlicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kształtowanie 

umiejętności   

rozwiązywania 

problemów i 

konfliktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Umiejętne wyrażanie własnych 

poglądów – zachowujemy się 

asertywnie, uczymy się grzecznie 

mówić NIE. 

b) Jestem odpowiedzialny za 

siebie, potrafię odmawiać. 

c) Czy warto podejmować 

ryzykowne decyzje? 

d) Jak radzić sobie w sytuacjach 

trudnych. Co ty byś zrobił 

gdyby...? Dokonuję słusznych 

wyborów. 

e) Konflikt w środowisku 

szkolnym. Uczeń odrzucony, 

izolowany przez zespół klasowy. 

Jak mu pomóc? 

f) Budowanie właściwych relacji z 

rodzicami i rodzeństwem. Jak 

unikać nieporozumień. 

g) Umiem przepraszać i wybaczać. 

wychowawca, 

nauczyciele uczący w 

danej klasie, 

wicedyrektor, dyrektor 

szkoły, pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pomoc a) Diagnoza środowiska wychowawca,  



 

 

 

 

uczniom 

sprawiającym 

trudności 

wychowawcze i z 

niepowodzeniami 

dydaktycznymi. 

 

 

rodzinnego. 

 

b) Ustalenie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych. 

 

c) Kierowanie na badania 

psychologiczno – pedagogiczne. 

 

 

 

d) Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych wynikających z 

programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb i 

możliwości dziecka (na podstawie 

zaleceń PPP). 

 

e) Zajęcia o charakterze 

terapeutycznym. 

 

 

 

f) Zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne. 

 

g) Zajęcia korekcyjno – 

wyrównawcze. 

 

h) Zajęcia rozwijające  

 

i) Organizacja pomocy 

koleżeńskiej. 

 

 

pedagog szkolny 

nauczyciele,  

 

wychowawca w 

porozumieniu z 

rodzicami, pedagog 

nauczyciele 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

uczący ucznia 

 

 

 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna, 

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny, 

nauczyciel specjalista 

 

PPP, pedagog, 

nauczyciele 

wychowawca, 

nauczyciele 

 

wychowawca, 

nauczyciele 

 

wychowawca, 

nauczyciele, 

uczniowie 

4. Uwrażliwianie 

uczniów na fakt, 

że używanie 

środków 

psychoaktywnych   

wiąże się ze 

szkodami 

zdrowotnymi i 

społecznymi. 

 

 

a) Rodzaje uzależnień. Co to jest 

uzależnienie? Co może uzależniać. 

 

b) Przyczyny, dla których ludzie 

sięgają po środki uzależniające. 

 

c) NIKOTYNA: 

 

-Dlaczego palenie papierosów jest 

niebezpieczne dla zdrowia? 

-Dlaczego ludzie palą? 

-Co robić, aby w przyszłości nie 

palić. 

 

d) ALKOHOL: 

-Co wiemy o alkoholu. Jaki wpływ 

wychowawca, 

pedagog szkolny 

 

wychowawca, 

pedagog szkolny, 

psycholog 

 

 

wychowawca, 

pedagog szkolny,  

psycholog, 

pielęgniarka szkolna 

 

 

wychowawca, 

pedagog szkolny,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ma alkohol na człowieka. 

-Alkohol oszukuje – ujawnienie 

nieprawdziwych przekonań na 

temat alkoholu. Naturalne i 

sztuczne drogi do uzyskania 

dobrego samopoczucia. Mity i 

rzeczywistość. 

-Co to znaczy nadużywanie czyli  

złe używanie 

-Jakie są szkody spowodowane 

piciem alkoholu przez ludzi 

młodych. 

-Alkoholizm jest chorobą – 

uzależnieniem od alkoholu. 

-Alkohol i nasze uczucia. 

Zagrożenia dla życia uczuciowego 

spowodowane przez nietrzeźwe 

zachowanie innych ludzi. 

-Umiem odmówić. Podejmuję 

odpowiedzialną decyzję, dokonuję 

wyboru. Umiem się obronić przed 

naciskiem otoczenia. Mówię NIE. 

-Wybieram zdrowe, dobre i mądre 

życie bez pomocy alkoholu. 

-Wśród nas są dzieci alkoholików. 

W jaki sposób można im pomóc. 

Gdzie mogą szukać pomocy, do 

kogo się zwrócić. 

 

e) ŚRODKI 

PSYCHOAKTYWNE: 

-Co wiemy o narkotykach i 

dopalaczach. Jaki mają wpływ na 

organizm człowieka. 

-Fizyczne, psychiczne i społeczne 

skutki używania narkotyków. 

- Środki psychoaktywne  – to nie 

dla mnie. Potrafię odmówić. 

 

psycholog, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawca, 

pedagog szkolny,  

psycholog, 

 

 

 5. Kształtowanie 

umiejętności 

komunikacji 

interpersonalnej 

a)Warsztaty integracyjne służące 

lepszemu poznaniu i zacieśnianiu 

więzi grupowych. 

b) Znaczenie komunikatu ja - ty. 

c) Wyrażanie w sposób adekwatny 

próśb ( proszenie o pomoc) 

d) Rola i znaczenie komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej ( mowa 

ciała) w kontaktach społecznych. 

e) Poznanie zasad komunikacji. 

f) Budowanie wzajemnego 

wychowawca,  

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny 

 



 

 

 

 

zaufania. 

g) Zawieranie kontraktów 

klasowych. 

h) Imprezy klasowe i uroczystości 

szkolne 

i) Indywidualne rozmowy z 

uczniami 

6.Wskazywanie 

właściwych i 

dających 

zadowolenie 

możliwości 

spędzania czasu 

wolnego. 

 

a) Mam czas wolny. W jaki sposób 

mogę go wykorzystać. 

b) Mój sposób na zdrowe życie. 

c) Rola aktywności fizycznej i 

racjonalnego odżywiania w życiu 

człowieka. 

d) Stres- jak sobie z nim radzić? 

e) Czy wagary to czas wolny? 

    Dlaczego uczniowie wagarują? 

    Jakie są konsekwencje  

wagarów? 

 

 

wychowawca, 

pedagog szkolny,  

psycholog,  

 

7. Przygotowanie 

dzieci i młodzieży 

na możliwość 

kontaktu z agresją 

ze strony innych 

osób. 

a) Co to jest agresja i przemoc. 

Kiedy występuje. Rodzaje agresji. 

 

b) Przemoc w środowisku 

rodzinnym. 

  - Czy dziecko zasłużyło na lanie? 

  - Jak się czuje i co przeżywa 

dziecko bite przez swoich 

rodziców. 

  - Do kogo może zwrócić się 

dziecko, wobec którego stosuje się 

przemoc. 

 

c) Agresja w środowisku 

szkolnym. 

- Czy w szkole czuję się 

bezpiecznie. 

 - Czy w szkole spotkałem się z 

aktami przemocy. Jakimi? Jak 

sobie z nimi poradziłem. 

 - Zajęcia integrujące zespół 

klasowy. 

 - Dlaczego należy zgłaszać 

wszelkie akty agresji. Komu 

można powiedzieć o agresji. 

 - Uczenie młodzieży 

polubownego załatwiania spraw. 

 

d) Przemoc seksualna. 

 - Nie dotykaj mnie, gdy nie mam 

pedagog szkolny, 

wychowawca,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny, 

wychowawca,   

psycholog 

 

 

 

 

 

wychowawca,  

pedagog szkolny,  

psycholog 

 

 

 

wychowawca, 

pedagog szkolny, 

 



na to ochoty. Rodzaje dotyku. 

 - Moje ciało jest tylko moje. 

 - Kto może mnie dotykać. 

e) Cyberprzemoc 

- zasady bezpiecznego korzystania 

z Internetu, 

- co to jest cyberprzemoc i jak na 

nią reagować.  

 

 

psycholog 

8. Przygotowanie 

uczniów do 

odpowiednich  

zachowań w 

sytuacjach 

zagrożenia. 

 

a) Zachowanie wobec ataku 

agresywnego psa. 

 

b) Dbanie o własne mienie i 

umiejętność zabezpieczenia go 

przed kradzieżą. 

c) Poznanie i przyswojenie zasad 

zachowania w sytuacjach 

niebezpiecznych  

d) Zasady bezpieczeństwa w 

trakcie drogi do i ze szkoły. 

Bezpieczne wakacje.  

 

e) Procedury postępowania w 

przypadku zagrożenia epidemią: 

- zbieranie informacji i materiałów 

- apel 

- pogadanki z wychowawcą w 

ramach godzin wychowawczych 

- informacja na gazetce szkolnej 

 

wychowawca, 

dyrektor szkoły, 

policja 

wychowawca, 

pedagog, dyrektor 

szkoły 

wychowawca, 

nauczyciele 

 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

funkcjonariusz policji 

 

dyrektor, 

pedagog, 

wychowawca, 

pielęgniarka szkolna, 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI  SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 
1. Pogadanki. 

2. Programy profilaktyczne prowadzone przez specjalistów. 

3. Wczesne diagnozowanie środowiska (ankiety, kwestionariusze). 

4. Kontrakty klasowe i indywidualne. 

5. Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. 

6. Zajęcia integracyjne (wycieczki, dyskoteki, ogniska). 

7. Filmy edukacyjne. 

8. Tablice informacyjne – gazetki. 

9. Konkursy. 

10. Spektakle profilaktyczne. 

 
VII  METODY PRACY 

 
1. Burza mózgów. 



 

 

 

 

2. Krąg uczuć. 

3. Odgrywanie scenek. 

4. Gry i zabawy. 

5. Praca w małych grupach. 

6. Niedokończone zdania i historyjki. 

7. Dyskusja. 

8. Rysunki, komiksy. 

 

 
VIII WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM 

 

 
1. Spotkania z rodzicami, zapoznanie ich z treścią „Programu Wychowawczego” i 

„Programu Profilaktyki Szkoły”. 

2. Współpraca z Policją – pogadanki z funkcjonariuszem policji na istotne dla 

społeczności szkolnej tematy. 

3. Zaproszenie pielęgniarki szkolnej na prelekcje. 

4. Motywowanie rodziców uczniów sprawiających trudności wychowawcze do udziału 

w zajęciach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną lub 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej takich jak:  „Szkoła dla rodziców”. 

5. Współpraca z instytucjami : Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem Rejonowym – Wydziałem Rodzinnym 

i Nieletnich,  Kuratorami i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  

6. Realizacja programu MEN „Wyprawka szkolna”. 

7. Udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”, „Między nami kobietkami”. 

 

 

IX  ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA 

1. Uczeń ma ukształtowany prawidłowy system wartości. 

2. Uczeń potrafi zachować się w różnych sytuacjach życiowych. 

3. Uczeń zna sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym. 

4. Uczeń potrafi podejmować decyzje. 

5. Uczeń wie, do kogo może się zwrócić z problemem. 

6. Uczeń wie, że używanie środków psychoaktywnych wiąże się ze szkodami 

zdrowotnymi i społecznymi. 

7. Uczeń wie, jak zdrowo spędzać wolny czas. 



8. Uczeń jest przygotowany na możliwość kontaktu z agresją i nie boi się zgłaszania jej 

przejawów pracownikom szkoły.  

9. Uczeń jest odpowiedzialny za swoje działanie. 

X EWALUACJA 

Ewaluacja będzie przeprowadzana przez zespół ds. profilaktyki na koniec roku szkolnego z 

wykorzystaniem między innymi: 

- ankiet związanych z zagadnieniami profilaktyki,  

- obserwacji zachowań uczniów,  

- analizy dokumentacji wychowawców klasowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, 

- rozmów z rodzicami, uczniami, nauczycielami, dyrekcją, pedagogiem, psychologiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt przedstawiono na Radzie Pedagogicznej dnia 12 lutego 2016r. 

Zatwierdzono przez Radę Rodziców dnia 7 marca 2016r. 


