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Szkolny Program Profilaktyki

Zespół Szkół Publicznych

w Woli Rzędzińskiej
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PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

· Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002r. - wprowadza zapis o
podejmowaniu przez rady  pedagogiczne uchwał o wprowadzeniu programu
profilaktyki spójnego z programem wychowawczym.

· Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. podaje
w rozdziale 1, art.1.1: "ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy
administracji rządowej i samorządowej oraz  instytucje do tego powołane".

· Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi..

· Ustawa  z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

· Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

· Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. wchodząca w życie z dniem 1 sierpnia
2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

· Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów  Zjednoczonych 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30
kwietnia 1991r.
Art. 27. 1. "Państwa – Strony uznają prawo każdego dziecka do poziomu
życia odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu,
duchowemu, moralnemu i społecznemu".

· Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych
form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem.

· Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.

· Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół.

CELE I ZADANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI

„Profilaktyka to proces, który wspiera zdrowie przez umożliwienie ludziom
uzyskania pomocy  potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi
warunkami życia oraz przez umożliwienie jednostkom osiąganie subiektywnie
satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia” (Z. Gaś, 1997).

Zapobieganie uzależnieniom może dokonywać się na różnych poziomach.
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 W związku z tym wyróżnia się profilaktykę pierwszego, drugiego i trzeciego
stopnia:

Profilaktyka pierwszego stopnia to działanie mające na celu: z jednej strony -
promocję zdrowia i przedłużenie życia człowieka, zaś z drugiej zapobiegania
pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi.
Szczególnie wyraźnie akcentuje się tutaj budowanie i rozwijanie różnorodnych
umiejętności radzenia sobie z wymogami życia, albowiem deficyty w tym zakresie
są powszechnie spotykane w populacji osób dysfunkcjonalnych. Równie ważne
jest dostarczanie rzetelnych informacji, dostosowanych do specyfiki odbiorców.
Może być kierowana do wszystkich uczniów.

Profilaktyka drugiego stopnia ma na celu ujawnianie osób z grupy ryzyka
dysfunkcjonalności oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka ( zapobieganie
rozwojowi zaburzeń).

Profilaktyka trzeciego stopnia rozumiana jest jako interwencja po wystąpieniu
dysfunkcji. Ma ona na celu, z jednej strony - przeciwdziałanie pogłębianiu się
procesu chorobowego, zaś z drugiej -umożliwienie osobie objętej terapią i
rehabilitacją powrotu do społeczeństwa, prowadzenia w nim satysfakcjonującego
 i społecznie akceptowanego trybu życia, wolnego od patologii. (Z. Gaś 1997).

Szkolny program profilaktyki to program profilaktyki środowiskowej, to znaczy
taki, w którym obiektem działań jest całe środowisko szkolne.

Cele programu profilaktycznego:
1. Wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży;
2. Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych;
3. Wykształcenie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia;
4. Wspieranie rodziców w procesie wychowania;
5. Zapewnienie młodzieży pomocy wychowawczej i terapeutycznej.

Cele działań profilaktycznych są realizowane przez:
1. Programy informacyjno - edukacyjne;
2. Programy profilaktyczne;
3. Zajęcia alternatywne;
4. Interwencje prowadzone w szkole i w poradniach profilaktycznych (wobec osób
z grup ryzyka);
5. Współpracę między różnymi instytucjami i organizacjami (szkołami,
poradniami, policją, sądem, kuratorami, stowarzyszeniami, fundacjami itd.).

Osoby realizujące Szkolny Program Profilaktyki:
dyrekcja
nauczyciele
wychowawcy
pedagog
pielęgniarka szkolna
bibliotekarka
zaproszeni specjaliści
rodzice
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CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW
Odbiorcami działań profilaktycznych są wszyscy uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych w Woli Rzędzińskiej, rodzice i nauczyciele.

Działania skierowane do uczniów
Szkoła wspierając wszechstronny rozwój ucznia, musi zachować właściwe
proporcje między wiedzą a umiejętnościami i wychowaniem. Konieczne jest
odpowiednie profilowanie celów w zakresie wiedzy, wartości oraz specyfiki
podejmowanych oddziaływań w zależności od etapu edukacyjnego.

W zakresie wiedzy dąży się do tego, aby młody człowiek otrzymał
informacje:

· dotyczące sposobów skutecznego radzenia sobie z przeżywanymi lękami,
wynikającymi zarówno z interakcji rówieśniczych, jak i z problemów
osobistych,

· specyfice i chemicznej naturze poszczególnych środków odurzających i ich
interakcjach;

· pozwalające rozumieć istotę wpływów środków odurzających na fizjologię
układów: krążenia, oddechowego, nerwowego i rozrodczego,

· pozwalające rozumieć w jaki sposób środki odurzające wpływają na
sprawność koordynacji psychoruchowej, co jest szczególnie ważne przy
prowadzeniu pojazdów mechanicznych oraz uprawianiu sportu,

· pozwalające rozumieć społeczną problematykę uzależnień, a w
szczególności koszty społeczne uzależnień,

· pozwalające rozumieć związki między odurzaniem się a AIDS,
· przepisach prawnych i zarządzeniach lokalnych dotyczących środków

odurzających i ich używania,
· pozwalające rozumieć istotę działania i wpływu środków społecznego

przekazu na zachowanie człowieka (zwłaszcza dzieci i młodzieży),
· aby mieć pełne rozeznanie odnośnie do lokalnych problemów uzależnień

oraz placówek niosących pomoc w zwalczaniu tego rodzaju problemów.

W zakresie wartości młodzież winna zrozumieć, że stopniowo zwiększa się jej
stopień swobody, ale równocześnie zwiększa się poziom odpowiedzialności za
własne działania i za innych.

Młodzież powinna:
· być świadoma swojej odpowiedzialności za tworzenie i zachowywanie
środowiska wolnego od środków odurzających i to nie tylko w domu
rodzinnym, ale również w szkole, na  podwórku, w dzielnicy itd.,
· akceptować pogląd, że społeczeństwo troszczy się o siebie i liczy przede
wszystkim na siebie, a więc między innymi nie toleruje używania środków
odurzających,
· mieć przekonanie, że uczestniczenie w działaniach organizowanych przez
szkołę i sponsorowanych przez nią (np. zawody sportowe, spotkania
towarzyskie, imprezy rekreacyjno - rozrywkowe) sprzyja zachowaniu wolności
od środków odurzających,
· rozwijać poczucie własnej wartości i akceptować pozytywne aspekty
własnego dojrzewania i rozwoju,
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· być świadomym własnego uspołecznienia i podejmować działania na rzecz
rozwijania i wzbogacania lokalnej społeczności.

W zakresie działań konieczne jest:
· włączenie młodzieży w organizowanie i odpowiedzialne kontrolowanie życia

domowego i szkolnego (z uwzględnieniem problematyki wolności od
środków odurzających, Internetu i innych),

· umożliwienie uczniom kontaktu z placówkami przeznaczonymi do
pomagania ludziom w pokonywaniu trudności, czemu winno towarzyszyć
przekonanie dzieci i młodzieży, że nie są one odpowiedzialne za problemy,
jakie przeżywają inni ludzie, ale są zobowiązani do pomagania w ich
rozwiązywaniu.

DIAGNOZA PROBLEMÓW - ZAGROŻENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Na diagnozę środowiska szkolnego składają się :

o obserwacja zachowania uczniów,
o analiza frekwencji w dziennikach lekcyjnych,
o analiza dokumentacji dotyczącej zachowania(karty zachowania, zeszyty

informacji),
o analiza ankiet,
o analiza frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę,
o wywiady z nauczycielami, uczniami, rodzicami.

Pozwala to na wyłonienie uczniów z następującymi problemami:
§ wagary,
§ palenie papierosów,
§ brak dyscypliny i niska kultura języka (wulgaryzmy)
§ brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne uczniów,

będących w trudnej sytuacji materialnej,
§ narkotyki,
§ wczesne rozpoczęcie współżycia,
§ przynależność do nieformalnych grup rówieśniczych, oraz

wychowujących się w rodzinie niepełnej, która nie zaspokaja
podstawowych potrzeb dziecka (w tym w rozbitej bądź nie pełnej),

§ cyberprzemoc,
§ przemoc słowna i fizyczna wobec innych,
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PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ
Działania skierowane do uczniów zespołu szkół

Zadania Formy realizacji Dotyczy 0soby
odpowiedzialne

I. Zapoznanie
uczniów
z obowiązującymi
regulaminami.

Zapoznanie uczniów na
godzinach wychowawczych ze
Statutem,WSO, Programem
Wychowawczym, Szkolnym
Programem Profilaktyki

wszyscy
uczniowie
szkoły

wychowawcy
klas

II. Dbanie o higienę
otoczenia.

a) zapewnienie
warunków
higieniczno-
sanitarnych
na terenie
szkoły,

- Systematyczne
utrzymywanie czystości we
wszystkich pomieszczeniach
szkoły,
Wdrażanie dzieci do
odpowiedzialności za stan i
wygląd swojego miejsca pracy
w szkole poprzez:
*systematyczne pełnienie
dyżurów,
*noszenie w szkole obuwia
zamiennego.

wszyscy
uczniowie

dyrektor,
woźna,
sprzątające,
wychowawcy ,
wszyscy
nauczyciele

b) systematyczne
utrzymywanie
porządku w
szkole i na
stanowisku
pracy,

*Dbałość o estetyczny wystrój
klas i wygląd otoczenia
szkoły,
*Odpowiedzialność
poszczególnych klas za
wygląd swoich sal-wykonanie
gazetek, dekoracji.

c) propagowanie
postaw
ekologicznych

*Uzmysłowienie uczniom
wpływu zanieczyszczeń
powietrza, wody
 i gleby na stan zdrowia oraz
zrozumienie potrzeby
ochrony środowiska
naturalnego,
*Zapobieganie dewastacji
przyrody- regulaminy
wycieczek
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III. Kształtowanie
nawyków
higieniczno-
zdrowotnych:

a)higiena ciała
      i odzieży,

b) higiena jamy
ustnej ,

*Pogadanki na lekcjach
wychowawczych, przyrody
 i biologii ,

*Pogadanki na temat higieny
jamy ustnej na lekcjach
wychowawczych, przyrody i
biologii,
*Systematyczna kontrola
stanu uzębienia uczniów,

wszyscy
uczniowie

Uczniowie
klas VI szk.
podst. i
gimnazjum

nauczyciele
przyrody,
biologii, WDŻ,

stomatolog
szkolny.
wychowawcy

a) higiena okresu
dojrzewania ,

*Pogadanki na lekcjach
wychowawczych, przyrody
i WDŻ,
*Pogadanki z rodzicami na
temat zmian w psychice
dziecka w okresie
dojrzewania,
*”Czas przemian”, „Między
nami kobietkami” –spotkania
o okresie dojrzewania u
dziewcząt

kl. . VI Szk.
Podst.

Wychowawcy,
nauczyciel
WDŻ
i przyrody

Prelegentka

IV. Propagowanie
zdrowego stylu życia:

a) uświadamianie
uczniom
znaczenia
aktywności
fizycznej,

*Zachęcanie uczniów i
rodziców do aktywnego
korzystania z basenu
szkolno-rehabilitacyjnego,
*Udział uczniów w zajęciach
UKS,
*Wdrażanie uczniów do
aktywności ruchowej poprzez
ćwiczenia śródlekcyjne,
*Organizacja imprez
sportowych: Dzień Sportu,
Dzień Dziecka,
*W miarę możliwości
organizowanie zajęć  na
świeżym powietrzu podczas
długich przerw, zajęć w.f.
 i zajęć świetlicowych,
*Uczestnictwo uczniów w
zawodach międzyszkolnych,

Wszyscy
uczniowie

Nauczyciele
Wychowawcy

Rodzice
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b) Wykorzystanie
czasu wolnego,

*Możliwość uczestnictwa w
zajęciach kółek
zainteresowań, zajęciach
pozaszkolnych,
*Organizowanie spotkań
klasowych, wycieczek,
(angażowanie rodziców do
opieki, dofinansowanie przez
Radę Rodziców  wyjazdów dla
dzieci w trudnej sytuacji
materialnej)
*Zachowanie właściwych
proporcji między nauką,
zabawą i wypoczynkiem,

Wszyscy
uczniowie

nauczyciele

Wychowawcy
klas

c) Profilaktyka
otyłości

      i nadwagi ,

*Indywidualne rozmowy z
dziećmi otyłymi na temat
właściwego odżywiania się i
aktywności fizycznej,
*Zapoznanie z zasadami
prawidłowego odżywiania się
oraz koniecznością unikania
produktów, które są źródłem
pustych kalorii,

Uczniowie
kl. V na
lekcjach
przyrody ,

Wychowawcy,
nauczyciele

Nauczyciel
przyrody

d) Ochrona
organizmu
przed
zatruciami
pokarmowymi,

*Uczenie się jak
przechowywać żywność, aby
nie stała się przyczyną
zatruć,

Uczniowie
kl. V na
lekcjach
przyrody

Nauczyciel
przyrody,
Rada
Rodziców,

e) znaczenie
racjonalnego
żywienia,

*Kształtowanie umiejętności
przygotowywania zdrowych
posiłków i racjonalnego
odżywiania się (program ARR
„Mleko w szkole”, „Owoce w
szkole”),
*Uświadomienie rodzicom
potrzeby spożywania ciepłego
posiłku w szkole-zwiększenie
liczby uczniów
korzystających z obiadów w
stołówce szkolnej,
*Objęcie chętnych uczniów

nauczyciele
biologii,
przyrody,
wychowawcy

GOPS
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gorącym napojem,
*Udostępnienie darmowych
obiadów dla dzieci z rodzin
wymagających wsparcia

V.  Tworzenie
bezpiecznego,
wolnego od
uzależnień
środowiska
wychowawczego
szkoły-WALKA
Z NAŁOGAMI

* Zapoznanie uczniów z
punktami statutu
dotyczącymi zakazu
używania środków
uzależniających i
opuszczania szkoły podczas
zajęć lekcyjnych.
* Systematyczna kontrola
toalet i pomieszczeń szkoły w
ramach dyżurów nauczycieli
– aktywne dyżury.
*Przestrzeganie zakazu
zażywania środków
uzależniających podczas

nauczyciele

wszystkich imprez szkolnych.
* Zachęcanie młodzieży do
udziału
w akcjach profilaktycznych
(Dzień
bez Papierosa, Światowy
Dzień Walki z AIDS, Wiec
Antynarkotykowy)
inne propozycje.
- plakaty,
- gazetki tematyczne,
- konkursy,
- spotkania ze specjalistami z
zakresu profilaktyki
uzależnień
* Realizacja edukacji
prozdrowotnej na
poszczególnych
przedmiotach,
*- Lekcje wychowawcze
informujące o szkodliwości

Klasa II SP

Klasa VI SP

pedagog

Nauczyciel
biologii
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zażywania dopalaczy-
prezentacje multimedialne,
*Udział w programach
Sanepid-u:
„Nie pal przy ,mnie proszę”,
„Znajdź właściwe
rozwiązanie”- nauka
odmawiania, kształtowanie
postawy asertwności,
*Udział w gminnym
konkursie plastycznym „Życie
bez alkoholu”,
*Objęcie szczególną opieką
uczniów
z rodzin patologicznych-
udział
w zajęciach świetlicowych,

Wszyscy
uczniowie

Nauczyciel
plastyki,
Pedagog,
wychowawcy
Wychowawcy
świetlicy

VI. Diagnozowanie
środowiska
szkolnego  i
wyłonienie uczniów
z trudnościami,
organizowanie
dodatkowych form
pomocy.

*Zajęcia integracyjne w
klasach pierwszych.
* Systematyczne rozmowy z
uczniem, a gdy sytuacja tego
wymaga podejmowanie
dodatkowych interwencji z
włączeniem rodziców.
*Kierowanie do
specjalistycznych poradni.
*Objęcie opieką uczniów
znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej
(współpraca z GOPS,
zwolnienie  ze składek na
ubezpieczenia, bezpłatne
dożywianie),
*Współpraca z Policją, Sądem
dla Nieletnich, kuratorami,
dzielnicowymi, strażnikami
miejskimi.
*Wspieranie uczniów
wymagających dodatkowej
opieki na terenie
szkoły.

Wszyscy
uczniowie

Wychowawcy
klas,
dyrektor,
pedagog

VII. Diagnozowanie
środowiska
rodzinnego

* Przeprowadzanie ankiet
środowiskowych
- Kontakt z GOPS w
Tarnowie,

wychowawcy
klas,
pedagog,

uczniów i
wskazywanie
właściwych form
rozładowania napięć

z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, z
instytucjami
wspomagającymi

Wszyscy
uczniowie

dyrektor
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emocjonalnych
wynikających z
trudnej sytuacji
rodzinnej(przemoc
domowa)

funkcjonowanie rodziny,
*Rozmowy  indywidualne,
- zapowiedziane wizyty w
domu uczniów,
*Kontakt z kuratorami,
Sądem Rodzinnym, Policją,
- Lekcje wychowawcze pod
hasłem „ Przemocy-  nie ”

VIII. Monitorowanie
frekwencji uczniów
w szkole w celu
przeciwdziałania
zjawisku
wagarowania.

*Przekazywanie na bieżąco
informacji  rodzicom o
nieobecnościach uczniów
( telefonicznie, pocztą, wizyty
w domu)
*Poinformowanie rodziców o
podjętych przez szkołę
działaniach, zmierzających do
poprawy frekwencji
(usprawiedliwianie
nieobecności
w szkole maksymalnie do 7
dni, zgłaszanie do Urzędu
Gminy faktu dużej  liczby
godzin
nieusprawiedliwionych co
wiąże się
z wszczęciem postępowania
względem rodziców przez Sąd
Rodzinny)
*Analiza uwag w zeszycie
informacji
o zachowaniu w szkole
podstawowej
*Analiza zeszytu zwolnień w
gimnazjum.

Wszyscy
uczniowie wychowawcy,

pedagog

IX. Bezpieczeństwo
młodzieży w szkole i
poza nią..

* Eliminowanie zjawiska
cyberprzemocy poprzez
uświadamianie uczniom i
rodzicom niebezpieczeństw
płynących z Internetu,
*Organizowanie spotkań ze
specjalistami, eliminowanie
zjawiska agresji słownej i
fizycznej wśród uczniów,
*Przeprowadzanie ankiet,
rozmowy indywidualne,
porady psychologiczne,
wzmożone dyżury .

Klasy IV –VI
SP
I
gimnazjum

Wszyscy
pracownicy
szkoły
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X. Zapoznanie
uczniów z zasadami
zachowania
bezpieczeństwa w
szkole i poza nią.

*Udział w programie
„Bezpieczny Puchatek –
bezpieczeństwo na drodze”,
*Zapewnienie uczniom
bezpiecznych warunków
nauki w szkole,
*Wychowanie komunikacyjne
na lekcjach techniki,
*Zajęcia  z wychowawcą na
temat zasad zachowania
bezpieczeństwa
w szkole i w czasie wolnym
od lekcji,
*Zdobywanie przez uczniów
klasy IV SP karty rowerowej,

 kl. I SP

Klasa IV SP

Wszyscy
uczniowie

Klasa IV SP

Wychowawca
klasy I SP

Nauczyciel
techniki
wychowawcy

Nauczyciel
techniki

* Coroczne spotkanie z
policjantem lub
pracownikiem Straży
Gminnej,
*Instruktaże przed
wycieczkami, zapoznanie
dzieci z możliwymi
zagrożeniami,
*Poznawanie zasad
udzielania pierwszej pomocy,
szkolenie prowadzone przez
specjalistów
w wyznaczonych klasach.

Klasa III SP
– w f
Klasa III
gimnazjum

Nauczyciel WF

XI Rozwijanie
umiejętności
komunikacji
interpersonalnej.

*Budowanie klimatu
zaufania, akceptacji i
wzajemnego zachęcenia do
współpracy,
*Stwarzanie atmosfery
życzliwości, kulturalnego
współżycia i poczucia
sprawiedliwości,
*Rozwijanie u uczniów
umiejętności radzenia sobie
w relacjach rówieśniczych,
godziny wychowawcze
dotyczące asertywności,
*Kształtowanie umiejętności
pracy
w grupie, zajęcia z zakresu
komunikacji werbalnej i
pozawerbalnej, poszanowanie
odmienności .

Wszyscy
uczniowie

Wychowawcy i
nauczyciele

XII. Integrowanie
zespołu klasowego.

*Wspieranie adaptacji
szkolnej, zajęcia integracyjne,
przeciwdziałanie zjawisku

Klasy I SP
i gimnazjum

Wychowawcy
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tzw. „fali”,
*Organizowanie imprez
klasowych
w celu bliższego poznania się.

XIII. Preorientacja
zawodowa.

*Działanie w ramach
programu „Planowanie
kariery edukacyjnej
i zawodowej”,
*Godziny wychowawcze
właściwych wyborów szkół
ponadgimnazjalnych
z udziałem doradcy
zawodowego,
*Działalność w organizacjach
szkolnych. Doradztwo
zawodowe w PPPP w
Tarnowie,
* Zaznajomienie uczniów z
procedurą składania
dokumentów do wybranych
szkół,
* Przygotowanie uczniów do
wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej pod
kątem wyboru przyszłego
zawodu,
*Indywidualne doradztwo dla
uczniów i rodziców,
* Udział w „Dniach
Otwartych” i „Targach
Edukacyjnych,”
*Organizowanie próbnych
egzaminów.

Klasy III
gimnazjum

Nauczyciel
WOS,
wychowawca,
doradca
zawodowy
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EFEKTY    PROGRAMU     PROFILAKTYCZNEGO

Spodziewane efekty podejmowanych działań w zakresie profilaktyki:

UCZNIOWIE
Zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniu:

o nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo,
o zdobycie wiedzy na temat skutków prawnych i społecznych używania

środków  odurzających,
o umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i

uzależnieniami,
o nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i

rozumienia ludzi,
o stosowanie na co dzień zasad zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia,
o umiejętne wykorzystanie czasu wolnego.

RODZICE
o zdobycie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów

w życiu,
o poszerzenie wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwojowych dziecka,
o poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń w środowisku lokalnym,
o rozbudzenie czujności rodziców dotyczącej zażywania środków

zmieniających świadomość,
o wyposażenie w materiały edukacyjne i informacyjne o uzależnieniach i

zdrowym stylu życia.

NAUCZYCIELE

o poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania zdrowotnego
rozwoju psychicznego uczniów,

o zaktywizowanie nauczycieli na rzecz podejmowania oddziaływań o
charakterze   profilaktycznym,

o udoskonalenie współpracy pomiędzy różnymi grupami społeczności
szkolnej.

EWALUACJA PROGRAMU

Cel ogólny ewaluacji:
- podniesienie efektywności pracy szkoły.

Cel szczegółowy:
- sprawdzenie funkcjonowania Programu Profilaktyki w praktyce szkolnej oraz jego
modyfikacja i wyeliminowanie dostrzeżonych braków.

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki dokonywana jest w
następujących formach:

· w dyskusjach na posiedzeniach Rady pedagogicznej
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· w dyskusjach zespołu wychowawczego
· dyskusjach z udziałem Rady Rodziców
· dyskusjach z udziałem rodziców na zebraniach klasowych
· na lekcjach wychowawczych w formie dostępnej dla ucznia


