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WSTĘP 

Zespół Szkół im. M. Kopernika w Czernikowie realizuje zadania wychowawcze wspierające wszechstronny rozwój ucznia, wyposaża 

w niezbędną wiedzę, zachęca do rozwoju intelektualnego oraz rozwija postawy i zachowania cenione w społeczeństwie. Do realizacji tych zadań 

w naszej szkole opracowano, obok programu wychowawczego, program profilaktyki szkolnej. Jest on uzupełnieniem programu wychowawczego, 

stanowi jego integralną część. Obejmuje działania podejmowane wobec wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Czernikowie, 

nauczycieli, a także rodziców. Pracownicy szkoły wspólnie realizują program, przyczyniając się do wyposażenia uczniów w wiedzę 

i umiejętności niezbędne w budowaniu dojrzałej osobowości, uczenia zachowań pożądanych społecznie w sytuacji zagrożenia, rozumienia oraz 

stosowania norm społecznych i systemu wartości.  
 

 

ZAŁO ŻENIA 

Profilaktyka jest to ogół działań, które mają na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. Obejmuje 

eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. Szczególnego znaczenia nabiera wśród młodych ludzi, 

u których kształtuje się między innymi tożsamość, hierarchia wartości, doskonalą się relacje z innymi ludźmi, wzmacnia się poczucie pewności 

siebie oraz kształcą się skomplikowane procesy myślowe. Profilaktyka w naszej szkole wynika głównie ze świadomości niepowodzeń 

w realizacji działań wychowawczych oraz zagrożeń dla prawidłowego procesu wychowania. Niniejszy program został opracowany po 

wcześniejszej przeprowadzonej diagnozie, odpowiada zatem potrzebom uczniów oraz oczekiwaniom rodziców. Podstawowym założeniem 

Programu Profilaktyki jest wspomaganie uczniów w rozwoju, wspieranie w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi ich prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu oraz ograniczanie i likwidowanie czynników niekorzystnych dla ich życia i zdrowia. Szkolny program profilaktyki 

adresowany jest do całej społeczności szkolnej, a więc do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców i prawnych 

opiekunów uczniów. Jest spójny ze statutem szkoły oraz szkolnym programem wychowawczym. 
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Działania profilaktyczne są możliwe do realizowania na kilku poziomach. I tak wyróżnia się profilaktykę pierwszego, drugiego 

i trzeciego stopnia. W naszej szkole koncentrujemy się głównie na profilaktyce pierwszego stopnia, czyli przede wszystkim na działaniach 

skierowanych do osób, u których nie obserwuje się jeszcze zachowań szkodliwych. Mają one na celu zapobieganie wystąpieniu 

dezadaptacyjnych zachowań uczniów, poprzez diagnozowanie szkodliwych czynników ryzyka i przeciwdziałaniu im. Ponadto dostarczamy 

uczniom rzetelnych informacji oraz rozwijamy w nich różnorodne umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Oprócz tego w zakresie 

naszych działań ważne miejsce zajmuje również promocja zdrowia.  

W sytuacji, gdy zidentyfikujemy osoby z grupy podwyższonego ryzyka lub zaobserwujemy pierwsze, niepokojące symptomy zachowań 

dysfunkcjonalnych, podejmujemy działania z zakresu profilaktyki drugorzędowej, gdzie głównym celem jest zachęcanie uczniów do wycofania 

się z zachowań ryzykownych. W niektórych przypadkach odwołujemy się do specjalistycznej pomocy, jak również utrzymujemy stały kontakt 

z rodzicami, ściśle z nimi współpracując.  

  

 



PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 
 ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 

 
 
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE 

Nadrzędnym celem naszego programu profilaktycznego jest wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz wyposażenie go w odpowiednią wiedzę 

oraz umiejętności dotyczące wszelkiego rodzaju sytuacji zagrożeń. Jednocześnie, podczas realizacji zadań stawiamy duży nacisk na promocję 

zdrowia. 

 Cele szczegółowe: 

1. Uczenie prawidłowych postaw i umiejętności zachowania się w sytuacji stresu, frustracji i zagrożenia. 

2. Edukacja uczniów w zakresie rodzajów agresji i przemocy. 

3. Wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę w zakresie zagrożenia cyberprzemocą. 

4. Edukacja uczniów w zakresie rodzajów uzależnień i ich skutków. 

5. Kształtowanie poczucia własnej wartości u ucznia. 

6. Rozwijanie wśród uczniów umiejętności konstruktywnego odmawiania. 

7. Kształtowanie u uczniów zdrowego stylu życia oraz właściwych nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu. 

8. Budowanie wśród uczniów motywacji do nauki. 

9. Uwrażliwianie młodzieży na drugiego człowieka. 

10. Wspieranie ucznia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. 

11. Rozwijanie sprawności fizycznej uczniów oraz dbanie o właściwą postawę ciała. 

12. Dostarczenie uczniom wiedzy na temat wirusa HIV, choroby AIDS. 
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SPOSOBY REALIZACJI 

Założone cele profilaktyczne realizujemy poprzez: 

� Codzienny kontakt uczniów z nauczycielami, którzy sami są wzorem konstruktywnych zachowań, 

� Stawianie wymagań na miarę możliwości uczniów, 

� Współudział w budowaniu grupy, zachęcanie do współpracy,  

� Uczenie metodami aktywizującymi, 

� Przeprowadzanie zajęć w ramach realizacji programu na godzinach do dyspozycji wychowawcy,  

� Motywowanie przez odkrywanie mocnych stron uczniów,  

� Zajęcia warsztatowe oraz psychoedukacyjne prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin,  

� Zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów,  

� Organizację wycieczek i wyjazdów,  

� Realizację imprez szkolnych według kalendarza, 

� Spotkania i rozmowy indywidualne z uczniami oraz rodzicami, 

� Współpracę między różnymi instytucjami i organizacjami uzupełniającą działania szkoły,  

� Interwencje prowadzone na terenie szkoły 

 

REALIZATORZY PROGRAMU 

 Realizatorami działań profilaktycznych są wszyscy członkowie społeczności szkolnej: dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie 

świetlicy, pedagog, psycholog, pielęgniarka, bibliotekarka, rodzice, specjaliści. Każdy z nich zna założenia programu, a także podejmuje 

działania zmierzające do osiągania założonych celów. Pracownicy współpracując ze sobą, przyczyniają się do wyposażenia uczniów w wiedzę 
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i umiejętności niezbędne w budowaniu dojrzałej osobowości, uczą zachowań pożądanych społecznie w sytuacji zagrożenia, a także rozumienia 

i stosowania norm społecznych i systemu wartości. 

DIAGNOZA 

W naszej szkole prowadzenie działań profilaktycznych poprzedzone jest diagnozą, czyli rozpoznaniem obecnego stanu zagrożenia 

niepożądanymi zjawiskami w rozwoju uczniów szkoły. Diagnozę środowiska szkolnego dokonujemy poprzez: 

� obserwację zachowań uczniów podczas zajęć oraz przerw, 

� konstruowanie, przeprowadzanie, a następnie analizę ankiet, 

� analizę frekwencji w dziennikach lekcyjnych, 

� analizę zeszytów uwag, 

� analiza frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę, 

� wywiady z nauczycielami, uczniami, rodzicami. 

 

 

PLAN DZIAŁA Ń PROFILAKTYCZNYCH: PROPONOWANE OBSZARY 

 

1. PROZDROWOTNY (ZDROWY STYL ŻYCIA) 
 
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE  FORMY REALIZACJI  OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA  
UWAGI  

1. Kształtowanie potrzeby 
dbania o własne ciało, ubiór 

− Przeprowadzenie zajęć na temat higieny osobistej w 
ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęć 
świetlicowych 

− Przeprowadzenie zajęć w trakcie realizacji 

Wychowawcy, 

nauczyciele,  

pracownicy szkoły 
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poszczególnych przedmiotów- biologia, chemia, w-f, wdż  

− Spotkania z higienistką 

− Monitorowanie stroju i wyglądu uczniów   

2. Profilaktyka najczęstszych 
chorób (przeziębień i grypy) 

− Przeprowadzenie zajęć w trakcie realizacji 
poszczególnych przedmiotów- biologia, chemia 

− Przygotowanie prezentacji przez uczniów w trakcie 
realizacji poszczególnych przedmiotów- biologia 

− Przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat „Jak chronić 
się przed chorobą”   

− Monitorowanie w czasie przerw, aby uczniowie nie siadali 
na posadzce podłogi 

nauczyciele  

3. Przyswajanie zasad 
racjonalnego żywienia. 
Profilaktyka anoreksji, 
bulimii, otyłości. 

− Edukacja żywieniowa w ramach godzin do dyspozycji 
wychowawcy 

− Oglądanie filmów, przeprowadzanie prelekcji 

− Realizacja programu „Trzymaj formę” 

− Przygotowanie informacji dla rodziców na rzecz 
przeciwdziałania niewłaściwych nawyków żywieniowych 

− Monitorowanie systematyczności spożywania posiłków 
przez uczniów, którzy uczęszczają na obiady 

Wychowawca, 

nauczyciele, 

pedagog,  

psycholog, 

wychowawcy świetlicy, 

pracownicy szkoły 

 

4. Rozwijanie sprawności 
fizycznej uczniów oraz 
dbanie o właściwą postawę 
ciała 

− Organizowanie zajęć pozalekcyjnych SKS 

− Udział uczniów z zawodach sportowych, Dniu Sportu 

− Przypominanie o prawidłowej postawie w czasie nauki, 
zabawy, odpoczynku w ramach godzin do dyspozycji 

Wychowawcy, 

nauczyciele 
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wychowawcy oraz zajęć świetlicowych 

− Możliwość korzystania z szafek szkolnych 

 

 

5. Profilaktyka AIDS, HIV − Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat wirusa HIV, 
choroby AIDS- przeprowadzenie pogadanek w ramach 
godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęć świetlicowych 

− Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach 
profilaktycznych Światowego Dnia Walki z AIDS 

− Przeprowadzenie audycji radiowych na temat zachowań 
ryzykownych 

− Udział uczniów w szkolnym konkursie na temat wiedzy o 
AIDS i HIV 

− Organizowanie spektakli edukacyjno- profilaktycznych 

− Przygotowywanie gazetek ściennych tematycznych 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog,  

wychowawcy świetlicy 

 

6. Formy spędzania czasu 
wolnego 

− Zachęcanie uczniów do korzystania z zajęć 
organizowanych przez szkołę- wycieczki szkolne, Klub 
Trampek, szkoła muzyczna, zajęcia pozalekcyjne, 
wolontariat 

− Przeprowadzanie zajęć na temat spędzania wolnego czasu 
w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz zajęć 
świetlicowych 

− Przygotowywanie gazetki ściennej „Jak spędzam wolny 
czas” 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

wychowawcy świetlicy 
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2. PRZEMOC I AGRESJA FIZYCZNA I PSYCHICZNA, CYBERPRZEM OC 

 
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE  FORMY REALIZACJI  OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA  
UWAGI 

1. Uzyskanie informacji 
dotyczących problemu 
uzależnień wśród młodzieży 
naszej szkoły 

− Przeprowadzenie wstępnej ankiety diagnostycznej. Psycholog,  

pedagog 

 

2. Edukacja uczniów w zakresie 
rodzajów agresji i przemocy  

− Przekazywanie wiedzy o rodzajach agresji i przemocy 
(fizycznej, psychicznej i cyberprzemocy) na godzinach do 
dyspozycji wychowawcy, prezentacje filmów 
tematycznych, ulotek, 

− Spotkania z policjantem, kuratorem sądowym, 
pedagogiem i psychologiem, 

− Organizowanie tematycznych konkursów  promujący 
przeciwdziałanie postawom agresywnym, 

− Promowanie zdrowego stylu życia, 

− Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji 
dotyczących problemu agresji w środowisku szkolnym 
oraz sposobów jej przeciwdziałania oraz zamieszczenie 
telefonu policji i sądu dla nieletnich 

− Przeprowadzenia końcowo rocznych ankiet ewaluacyjnych 
diagnozujących przydatność wdrażanych form 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele  

i opiekunowie, 

pedagog szkolny, 

psycholog 

rodzice 
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profilaktycznych. 

 

 

3. Przeciwdziałanie 
wulgaryzacji języka 

− Reagowanie w każdym środowisku i sytuacji na przejawy 
wulgaryzmów i wyzwisk, 

− Dbanie o czystość języka poprzez własny przykład w 
kontaktach z uczniami, 

− Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach 
kulturalnych, 

− Ukierunkowanie w zakresie korzystania ze środków 
masowego przekazu, 

− Wspieranie uczniów o wysokiej kulturze osobistej cechach 
pozytywnego lidera  

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele i pracownicy 

szkoły 

pedagog szkolny, 

 

4. Uczenie prawidłowych 
postaw i umiejętności 
zachowania się w sytuacji 
stresu, frustracji i zagrożenia 
konstruktywnego odmawiania  

− Dyskusje na godzinach  do dyspozycji wychowawcy, 
ćwiczenie asertywnych postaw, 

 

psycholog,  

wychowawca,  

socjoterapeuta 

 

5. Pomoc młodzieży          z 
rodzin zagrożonych patologią 
i przemocą 

− Gromadzenie informacji  o rodzinach dysfunkcyjnych i ich 
uzależnieniach, 

− Stały kontakt z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz policją i sądem dla 
nieletnich 

− Praca indywidualna z uczniem; rozwijanie jego 

pedagog,  

psycholog,  

 

socjoterapeuta,  
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umiejętności i zdolności oraz pozytywnego obrazu siebie 

 

 

 

wychowawca 

6. Zapoznanie rodziców 
z podstawowymi 
wiadomościami dotyczącymi 
przeciwdziałania agresji i 
przemocy w szkole 

Pedagogizacja rodziców w zakresie : 

− Rozdanie rodzicom materiałów 

− Dotyczących agresji i przemocy, 

− Uświadomienie konieczności 

− Wczesnego zapobiegania trudnym 

− Sytuacjom na płaszczyźnie rodzic-dziecko-rozmowy 
wychowawcy z rodzicami’ 

− Zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą 

 

wychowawcy, 

 

pedagog, 

 

psycholog 

 

socjoterapeuta 

 

 

7. Wyposażenie uczniów w 
podstawową wiedzę w 
zakresie zagrożenia 
cyberprzemocą 

− Dyskusje na temat form wolności w cyberprzestrzeni 
( Internet, telefonia komórkowa), 

− Zajęcia uświadamiające zasady odpowiedzialnego i 
bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonii 
komórkowej, 

− Wprowadzenie procedur reagowania na cyberprzemoc w 
szkole przy udziale dyrektora, pedagoga i wychowawcy, 

Spotkania z  policjantem, administratorem sieci 
Internetowej 

wychowawcy klas, 

 

nauczyciele informatyki 
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7. UZALE ŻNIENIA: KOMPUTER, INTERNET, TELEFON KOMÓRKOWY, PALE NIE PAPIEROSÓW, 
ZAŻYWANIE NARKOTYKÓW, PICIE ALKOHOLU 

 

  
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE  FORMY REALIZACJI  OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA  
UWAGI 

1. Uzyskanie informacji 
dotyczących problemu 
uzależnień wśród młodzieży 
naszej szkoły 

− Przeprowadzenie wstępnej ankiety diagnostycznej. Psycholog, pedagog  

2. Edukacja uczniów w zakresie 
rodzajów uzależnień i ich 
skutków.  

− Przekazywanie wiedzy o środkach uzależniających oraz 
mechanizmach rozwoju uzależnień na godzinach do 
dyspozycji wychowawcy 

− Prezentacje filmów tematycznych, ulotek, 

− Spotkania z psychologiem, socjaterapeutą, pedagogiem 
policjantem, ze specjalistami specjalistami z ośrodków 
uzależnień. 

− Udział w Ogólnopolskiej Kampanii: „Zachowaj trzeźwy 
umysł”- 

− Organizowanie tematycznych konkursów promujących 
postawy abstynenckie, 

− Promowanie zdrowego stylu życia, 

− Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji 
dotyczących uzależnień dla uczniów oraz porad dla 
rodziców (numery telefonów zaufania) 

Wychowawcy,  

nauczyciele,  

pedagog,  

psycholog,  

socjoterapeuta 
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− Przeprowadzenia końcowo rocznych ankiet ewaluacyjnych 
diagnozujących przydatność wdrażanych form 
profilaktycznych. 

3. Kształtowanie poczucia 
własnej wartości u ucznia 

− Motywacja 

− Pozytywne wzmocnienie 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

rodzice. 

 

4. Uczenie konstruktywnego 
odmawiania  

− Dyskusje na godzinach wychowawczych, 

− Ćwiczenie asertywnych postaw, 

 

Psycholog,  

wychowawca 

 

5. Pomoc młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych 

− Gromadzenie informacji  o rodzinach dysfunkcyjnych i ich 
uzależnieniach, 

− Stały kontakt z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 

− Praca indywidualna z uczniem; rozwijanie jego 
umiejętności i zdolności oraz pozytywnego obrazu siebie, 

− Zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą, 

− Ukazanie potrzeby kontaktu z zaufanym dorosłym w 
sytuacjach zagrożenia własnego lub innych uzależnieniem 

 

pedagog,  
psycholog,  
socjoteraputa, 
wychowawca 

 

6. Zapoznanie rodziców z 
podstawowymi 
wiadomościami dotyczącymi 
uzależnień, pogłębienie 

Pedagogizacja rodziców w zakresie: 

− Przygotowania do profilaktyki domowej - sygnały 
ostrzegawcze, 

wychowawcy, 
 
pedagog, 
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wiedzy nauczycieli − dopalaczu, używek, alkoholu 

− Rozdanie rodzicom materiałów dotyczących uzależnień 

− Uświadomienie konieczności wczesnego zapobiegania 
trudnym sytuacjom na płaszczyźnie rodzic-dziecko  

− Rozmowy wychowawcy z rodzicami 

psycholog 
 
socjoterapeuta 

 

7. Kształtowanie u uczniów 
zdrowego stylu życia oraz 
właściwych nawyków 
dotyczących spędzania 
wolnego czasu 

− Dyskusje na temat form spędzania wolnego czasu  

− Organizowanie zajęć o charakterze kulturalnym, 
krajoznawczym i sportowym (wycieczki, rajdy, wyjazdy 
do instytucji kultury, rozgrywki sportowe), 

− Zachęcanie młodzieży do oglądania wartościowych 
programów telewizyjnych, filmów edukacyjnych oraz 
czytania prasy promujących społecznie uznawane 
wartości,  

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
wychowawcy świetlicy 

 

 
 
 
 

8. CZYNNIKI CHRONI ĄCE (WZMACNIANIE ZASOBÓW) 
 
 

ZADANIA FOFMY REALIZACJI OSOBA 
ODPOWIEDZIALNA 

UWAGI 

1. Budowanie wśród uczniów 
motywacji do nauki 
 
 

 

− Zajęcia z efektywnego uczenia się 

− Włączenie w dodatkowe zajęcia 

− Koła zainteresowań 

Pedagog,  

psycholog, 

socjoterapeuta, 
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− Prezentowanie swoich umiejętności wychowawcy 

nauczyciele 

2. Budowanie pozytywnych 
relacji koleżeńskich 
 
 
 
 

− Apele 

− Wycieczki 

− Wigilia klasowa 

− Godziny do dyspozycji wychowawcy 

− Zajęcia integracyjne 

Dyrekcja,  

pedagog,  

psycholog, 

socjoterapeuta, 

wychowawcy 

 

3. Uwrażliwianie młodzieży na 
drugiego człowieka 
 

− Wolontariat 

− Akcje charytatywne 

Koordynatorzy 

wolontariatu,  

Samorząd Uczniowski 

 

4. Troska o zdrowie 
psychiczne, w tym: 
− poczucie własnej 

wartości 
− radzenie sobie z 

własnymi emocjami 
− asertywność 
− nabywanie umiejętności 

radzenia sobie ze stresem 
−  dostarczanie metod 

radzenia sobie w 
sytuacjach konfliktowych 

− Wychowanie fizyczne (edukacja zdrowotna) 

− Godziny do dyspozycji wychowawcy 

− Socjoterapia 

− Zajęcia psychologiczno-edukacyjne 

− Wspólne wyjazdy 
 
 
 
 
 

Pedagog,  

psycholog, 

socjoterapeuta, 

wychowawcy 

nauczyciele w-f 
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5. Wspieranie ucznia w 

wyborze dalszej ścieżki 
edukacyjnej 

− Zajęcia warsztatowe 

− Wyjazdy na targi szkół 

Pedagog,  

psycholog, 

socjoterapeuta, 

wychowawcy 

wychowawcy świetlicy 

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 

� Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży, filia w Dobrzejewicach 

� Sąd Rejonowy  w Lipnie  

� Posterunek Policji w Lubiczu 

� Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernikowie 

� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Czernikowie 

� Towarzystwo Zapobiegania Uzależnieniom Powrót z U w Toruniu  

 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 

1. Informowanie rodziców o pracach szkoły. 

� Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Programem Profilaktycznym oraz Programem Wychowawczym 

2. Informowanie rodziców o funkcjonowaniu uczniów w szkole. 

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

� Indywidualne spotkania z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem 

� Pisma informujące o wynikach w nauce 
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3. Współpraca z rodzicami. 

� Włączenie rodziców do organizacji imprez szkolnych 

� Systematyczna współpraca z Radą Rodziców 

� Organizowanie spotkań z rodzicami w ramach pedagogizacji 

 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI 

� Propagowanie kursów i szkoleń – informowanie nauczycieli o kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych poza szkołą. 

� Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego – szkolenia i warsztaty dla Rady Pedagogicznej na terenie szkoły. 

� Propagowanie literatury dotyczącej profilaktyki uzależnień. 

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W SZKOLE 

� BEZPIECZNA SZKOŁA  

� TRZEŹWY UMYSŁ 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

Aby podnieść efektywność pracy szkoły, regularnie dokonujemy ewaluacji Programu Profilaktyki. Jej celem jest sprawdzenie skuteczności 

funkcjonowania założonego planu w praktyce szkolnej oraz jego ewentualna modyfikacja i wyeliminowanie dostrzeżonych braków 

Ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki dokonujemy w następujących formach: 

� Obserwację zachowań uczniów 

� Analizę ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,  
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� Rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,  

� Analizę dokumentów np. plan pracy wychowawcy klasy, zapisy w dziennikach lekcyjnych.  

� Dyskusje na posiedzeniach Rady pedagogicznej 

� Dyskusje zespołu wychowawczego 

� Dyskusje z udziałem Rady Rodziców 

� Dyskusje z udziałem rodziców na zebraniach klasowych 

� Podczas  godzin do dyspozycji wychowawcy w formie dostępnej dla ucznia 


