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Szkolny program profilaktyki opiera się na następujących aktach prawnych oraz przepisach prawa oświatowego:  

 

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.)  

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.)  

- Konwencja Praw Dziecka (Dz.U. nr 120 z 1991, poz. 526)   

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 

1231 ze zm.)   

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 179, poz. 1485 ze zm.)   

- Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz. U. 

1996 nr 10, poz. 55) 

- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535 ze zm.)  

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 180, poz. 1493 ze zm.)   

- 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  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. 2003 nr 26, poz. 226) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 

oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2010 nr 228, poz. 1490)  

- Statut Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie  

- Program Wychowawczy.  
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Szkolny program profilaktyki Gimnazjum im. W. Jagiełły w Skwierzynie jest skierowany do uczniów, rodziców, nauczycieli i będzie 

realizowany na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Obejmuje on następujące obszary działań profilaktycznych: 

1. Promocja zdrowia. 

2. Przystosowanie młodzieży do życia społecznego. 

3. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich. 

4. Ochrona przed negatywnym wpływem mediów. 

Cel nadrzędny: zdrowy rozwój i właściwe funkcjonowanie uczniów. 

Cele operacyjne: 

- ułatwienie uczniom poznania siebie, 

- uczenie zachowań asertywnych, w tym umiejętności wyrażania uczuć, 

- wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, 

- kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi, 

- dostarczanie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu, 

- wzrost samoakceptacji i zadowolenia z siebie, bezpieczeństwa w grupie, 

- pokazywanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez używania alkoholu i innych substancji uzależniających, 

- oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 

-stworzenie warunków umożliwiających niepełnosprawnym uczniom pełną integracje z grupą. 
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1. OBSZAR DZIAŁANIA – PROMOCJA ZDROWIA 
Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

Zadanie 1. Dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia 

- gromadzenie materiałów dotyczących wiedzy o zdrowiu w 

szkolnej bibliotece ( literatura, broszury, referaty, czasopisma) 

 

- projekcja filmów video o tematyce zdrowotnej ( właściwe 

odżywianie, profilaktyka chorób, pierwsza pomoc, nałogi itp.) 

 

- organizowanie wśród uczniów konkursów wiedzy i konkursów 

plastycznych o tej tematyce 

 

- prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tematyce 

zdrowia w różnych aspektach  

 

- zorganizowanie cyklu spotkań z pielęgniarką szkolną oraz 

położną szpitala w Skwierzynie 

 

- realizacja programu profilaktycznego „Trzymaj formę” 

 

- udział uczniów w spektaklach profilaktycznych 

zaproponowanych przez odpowiednie instytucje, stowarzyszenia, 

grupy aktorskie itp.  

 

- zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego i 

bezpieczeństwa na drodze 

 

- ustalenie przez koordynatora dyżurów uczniowskich na terenie 

szkoły. 

dyrekcja, bibliotekarz, zespół 

profilaktyczny 

 

nauczyciele różnych przedmiotów 

 

 

pielęgniarka, nauczyciele, 

bibliotekarz 

 

wychowawcy 

 

 

dyrekcja, pedagog, psycholog 

 

 

pedagog, wychowawcy 

 

wicedyrektor szkoły 

 

  

 

nauczyciel techniki 

 

 

koordynator dyżurów uczniowskich 

na bieżąco 

 

 

na bieżąco 

 

 

na bieżąco 

 

 

wg planów pracy 

wych. 

 

na bieżąco, wg 

potrzeb 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

wg wynikowego planu 

nauczania 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2. Motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą, promowanie racjonalnego odżywiania 

-prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych higienie 

osobistej ucznia (także z udziałem lekarza lub pielęgniarki) 

wychowawcy 

 

wg planów pracy 

wychowawczej 
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-promowanie czytelnictwa czasopism promujących zdrowy styl 

życia 

 

-liczenie kalorii, analiza piramidy pokarmowej oraz układanie 

jadłospisów na lekcji biologii 

 

-organizowanie konkursów i imprez dotyczących właściwego 

żywienia 

 

- organizowanie „Dnia zdrowej żywności” także w sklepiku 

szkolnym. 

 

bibliotekarz, nauczyciel biologii 

 

 

n-l biologii 

 

 

n-l biologii 

 

na bieżąco 

 

 

wg wynikowego planu 

nauczania 

 

wg uznania 

nauczycieli 

 

Zadanie 3. Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka 

- udział uczniów w akcjach Sprzątania Świata i Dnia Ziemi 

 

-przygotowywanie przez uczniów referatów dotyczących ekologii 

i ochrony środowiska 

 

-zorganizowanie konkursu plastycznego związanego z 

problemami ochrony środowiska 

 

-udział uczniów w zbiórce i segregacji surowców wtórnych 

 

-projekcja filmów o tematyce ekologicznej 

 

-spotkania z ludźmi zajmującymi się profesjonalnie i prywatnie 

ochroną przyrody na terenie naszej gminy.  

 

dyrekcja szkoły 

 

n-le biologii i chemii 

 

 

n-l plastyki 

 

 

wychowawcy 

 

nauczyciele biologii, chemii, 

geografii, 

nauczyciel biologii 

 

IX, IV 

 

na bieżąco 

 

 

IV-VI 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

wg możliwości 

 

Zadanie 4. Kształtowanie zdrowej osobowości pod względem emocjonalnym, psychicznym i społecznym 

- przeprowadzenie godz. wychowawczych dotyczących agresji, 

asertywności i tolerancji 

 

wychowawcy, pedagog, psycholog 

 

 

wg planów pracy 

wych. 
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-zapoznanie uczniów z zasadami właściwego zachowania w 

miejscach publicznych i w szkole 

-zapoznanie uczniów z zasadami właściwego zachowania się na 

meczach i innych rozgrywkach sportowych oraz zaprezentowanie 

charakterystyki dobrego kibica- „Kibic na szóstkę” 

- zapoznanie uczniów z przepisami prawnymi dotyczącymi 

konsekwencji niewłaściwego zachowania się podczas meczów i 

innych rozgrywek sportowych 

 

-organizowanie imprez szkolnych z udziałem rodziców 

 

-współudział młodzieży w nowelizacji prawa szkolnego 

 

-przeprowadzenie godz. wychowawczych poświęconych 

właściwej komunikacji międzyludzkiej 

 

-częste rozmowy z uczniami, którzy używają wulgaryzmów i nie 

przestrzegają podstawowych zasad współżycia. 

wychowawcy 

 

 

nauczyciele 

 

opiekun SU, dyrekcja 

 

wychowawcy, pedagog, psycholog 

 

wychowawcy, pedagog, psycholog 

 

jak wyżej 

 

 

wg harmonogramu 

 

na bieżąco 

 

wg planów pracy 

wych. 

wg potrzeb 

Zadanie 5. Działania mające na celu dbałość o właściwy rozwój fizyczny i kondycję ucznia 

- organizowanie szkolnych imprez sportowych 

 

-zapewnienie uczniom aktywnego udziału w różnego typu 

zawodach na różnych szczeblach 

 

-organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych, rajdów, 

biwaków i lekcji w terenie 

 

-rozmowy z pielęgniarką i nauczycielami wychowania fizycznego 

na temat aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu 

 

-organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz dyskotek. 

nauczyciele wych. fizycznego 

nauczyciele wych. fizycznego, 

wychowawcy 

 

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

nauczyciele wych. fizycznego, 

pielęgniarka, wychowawcy 

 

nauczyciele wych. fizycznego 

wg harmonogramu 

 

na bieżąco 

 

wg możliwości 

 

 

na bieżąco 

 

 

wg harmonogramu 
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2. OBSZAR DZIAŁANIA- PRZYSTOSOWANIE MŁODZIEŻY DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO 
Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

Zadanie 1. Rozwijanie zainteresowań uczniów 

- rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie przez 

szkołę zajęć pozalekcyjnych 

 

-prowadzenie lekcji wych. poświęconych autoprezentacji; 

rozmowy na temat zainteresowań i mocnych stron uczniów 

- omówienie sposobów radzenia sobie z wszelkimi niepokojami i 

ze stresem 

 

- zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka 

 

- przeprowadzenie dyskusji na lekcjach wychowawczych 

dotyczących współczesnych autorytetów 

 

- dyskusja na lekcjach wychowawczych dotycząca wyboru szkoły 

średniej i innych planów osobistych. 

 

nauczyciele prowadzący zajęcia 

pozalekcyjne 

 

wychowawcy, nauczyciele 

 

pedagog, psycholog, wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy, pedagog, psycholog 

na bieżąco 

 

 

wg planów pracy 

wych 

wg planów pracy 

wych 

 

wg planów pracy 

wych 

 

wg planów pracy 

wych 

wg planów pracy 

wych 

 

Zadanie 2. Informowanie uczniów o zmianach zachodzących w świecie 

- omawianie bieżącej prasy dotyczącej wydarzeń w świecie         

w oparciu o materiały prasowe 

 

-dyskusja na lekcjach wych. na temat bieżących wydarzeń           

w świecie 

 

- przeprowadzenie konkursu plastycznego na najciekawszy plakat 

dotyczący wydarzenia roku, miesiąca, tygodnia. 

 

nauczyciel  wos-u 

 

 

wychowawcy 

 

 

nauczyciel plastyki 

wg ustaleń 

nauczyciela 

 

wg planów pracy 

wych. 

 

wg uznania 

nauczyciela 
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3. OBSZAR DZIAŁANIA – PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

Sposoby działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

Zadanie 1. Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 

- prezentowanie filmów na temat uzależnień 

 

-gromadzenie materiałów dotyczących uzależnień w bibliotece 

szkolnej 

 

- organizowanie warsztatów we współpracy z PPP 

 

wychowawcy 

 

bibliotekarz 

 

 

wicedyrektor, wychowawcy 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

 

do ustalenia 

 

Zadanie 2. Zapoznanie uczniów ze skutkami wszystkich uzależnień i omówienie sposobów zapobiegania 

- przeprowadzenie cyklu spotkań z lekarzem lub pielęgniarką 

poświęconych skutkom uzależnień 

 

-realizacja programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

 

- dyskusja w gronie klasy na powyższy temat w czasie godz. wych. 

 

- projekcja filmów o tej tematyce 

 

- przygotowanie przez uczniów referatów i plakatów dot. 

zapobieganiu uzależnień 

 

- organizacja konkursu antynikotynowego „Kto nie pali jest na fali” 

dyrekcja szkoły, pielęgniarka 

 

 

psycholog, pedagog 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

na-le biologii, chemii, techniki, 

plastyki 

wychowawcy klas I, psycholog, 

pedagog 

wg możliwości i 

potrzeb 

 

 

 

wg planów pracy 

wych. 

 

na bieżąco 

wg uznania 

nauczycieli 

 

 

Zadanie 3. Wyrabianie właściwych nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu 

-dyskusje na temat form spędzania wolnego czasu 

 

- organizowanie wyjazdów do kina, na spektakle, do muzeum 

 

- propagowanie wśród uczniów czytelnictwa 

wychowawcy 

 

nauczyciele poloniści 

 

bibliotekarz 

na bieżąco 

 

wg możliwości 

 

na bieżąco 
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- organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych 

 

- organizowanie rozgrywek sportowych na terenie szkoły; udział 

uczniów w międzyszkolnych zawodach sportowych 

 

- organizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, rodziców    

i nauczycieli. 

 

wychowawcy, n-l geografii 

 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

opiekun SU, wychowawcy 

 

wg możliwości 

 

na bieżąco 

 

 

wg kalendarza imprez 

szkolnych 

Zadnie 4. Rozwijanie u uczniów asertywności 

- uświadomienie uczniom konieczności kształtowania w sobie 

postawy asertywnej 

 

- prezentowanie postaw asertywnych, ćwiczenie asertywności 

poprzez odgrywanie scenek sytuacyjnych i rodzajowych w czasie 

godz. wychowawczych 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

wg planów pracy 

wych. 

 

wg planów pracy 

wych. 

 

Zadanie 5. Zapoznanie rodziców z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi uzależnień grożących ich dzieciom 

- zwrócenie uwagi na pierwsze sygnały ostrzegawcze  

(zmiany w zachowaniu czy wyglądzie) 

 

-organizowanie prelekcji na temat zapobiegania uzależnieniom 

 

-omówienie aspektów prawnych związanych z uzależnieniami 

 

- opracowanie informatora z adresami i telefonami placówek, w 

których rodzice mogliby szukać fachowej pomocy. 

wychowawcy 

 

 

dyrekcja  

 

wychowawcy, policjant 

 

szkolny zespół ds. wychowania                    

i profilaktyki 

na bieżąco 

 

 

wg potrzeb 

 

wg planów pracy 

wych. 

X 

 

Zadanie 6. Otoczenie opieką uczniów, u których występują zachowania ryzykowne 

- indywidualne rozmowy wychowawców i nauczycieli z uczniami 

 

- spotkania z rodzicami uczniów mających problemy 

 

- umożliwienie tym uczniom indywidualnych spotkań z 

pracownikami PPP 

dyrekcja szkoły, wychowawcy 

 

wychowawcy klas,  

 

zespół ds. wychowania                         

i profilaktyki 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

na bieżąco 
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-kierowanie do innych placówek służących fachową pomocą w 

uzależnieniach. 

 

pedagog, psycholog, dyrekcja 

szkoły 

 

 

wg potrzeb 

 

4. OBSZAR DZIAŁANIA. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH 

Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy Uwagi 

Zadanie 1. Poznanie środowisk rodzinnych uczniów. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym i niewydolnym wychowawczo 

- wizyty pedagoga i wychowawców w rodzinach 

patologicznych oraz niewydolnych wychowawczo w celu 

rozpoznania sytuacji i podjęcia właściwych działań  

(w szczególnych przypadkach) 

 

-opracowanie, przeprowadzenie i przeanalizowanie ankiet 

dotyczących środowisk rodzinnych dzieci rozpoczynających 

naukę w gimnazjum, w celu wychwycenia najważniejszych 

problemów oraz zjawisk patologii w środowisku lokalnym 

uczniów  

 

- współpraca szkoły z OPS w celu udzielenia pomocy 

materialnej uczniom z rodzin najuboższych 

 

- częste rozmowy z rodzicami mającymi kłopoty 

wychowawcze z dziećmi i umożliwienie im kontaktu z 

pedagogiem i psychologiem 

 

-informacja o instytucjach i miejscach pomocy dla rodziców 

i uczniów borykających się z trudnościami. 

wychowawcy, pedagog, psycholog 

 

 

 

 

pedagog, psycholog, wychowawcy 

 

 

 

 

 

dyrektor szkoły, pedagog 

 

 

wychowawcy, zespół ds. wychowania 

i profilaktyki 

 

 

zespół ds. wychowania i profilaktyki 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

na bieżąco 

 

Zadanie 2. Ograniczenie zjawiska wagarowania uczniów 

- zapoznanie uczniów z WSO i karami za wagary 

- profilaktyczne rozmowy z rodzicami na temat skutków 

wagarowania 

wychowawcy 

 

dyrektor, pedagog, psycholog, 

IX 

 

na bieżąco 
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- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom z trudnościami dydaktycznymi 

 

-stworzenie grup pomocy koleżeńskiej uczniom mającym 

trudności 

 

-nagradzanie tych uczniów, którzy nie opuszczają zajęć 

lekcyjnych 

 

-zorganizowanie właściwego nadzoru dowozu uczniów 

 

- organizowanie alternatywnych form spędzania „Dnia 

Wiosny”. 

 

wychowawcy 

 

pedagog, psycholog, wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

 

dyrektor szkoły, wychowawcy 

 

wicedyrektor szkoły 

wychowawcy, opiekun SU 

 

 

wg potrzeb 

 

 

wg uznania wych. 

 

 

VI 

 

 

na bieżąco 

III 

 

Zadanie 3. Zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu przez uczniów 

- przeprowadzenie godzin wychowawczych poświęconych 

czynnemu wypoczynkowi 

 

- organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych 

 

-aktywny udział  uczniów w wycieczkach , rajdach oraz 

turniejach sportowych 

 

- organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkole 

 

-współpraca z ośrodkiem kultury w celu włączenia uczniów 

w życie kulturalne miasta 

 

- udział uczniów w spektaklach teatralnych, projekcjach 

filmów, programach edukacyjnych. 

wychowawcy 

 

 

opiekun SU, nauczyciele 

 

nauczyciele wych. fizycznego, 

wychowawcy 

 

dyrektor szkoły, nauczyciele 

 

dyrektor szkoły, nauczyciele 

 

 

nauczyciele j. polskiego 

wg planów pracy 

wych 

 

wg harmonogramu 

 

na bieżąco 

 

 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

 

na bieżąco 
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5. OBSZAR DZIAŁANIA : OCHRONA PRZED NEGATYWNYM WPŁYWEM MEDIÓW 
Zadanie 1. Wyrabianie u uczniów odpowiedniego doświadczenia audiowizualnego 

- promowanie dorobku polskiej i światowej literatury i 

kultury (zapoznawanie uczniów z systemem wartości 

powszechnie uznanych w kulturze i tradycji) 

 

- popularyzacja filmów, programów telewizyjnych, 

przedstawień teatralnych i programów radiowych 

prezentujących pozytywne wartości 

 

- organizowanie wycieczek do teatru, kina, muzeum 

 

- organizowanie spotkań z ludźmi teatru, kina, twórcami 

kultury, dziennikarzami. 

 

nauczyciele j. polskiego 

nauczyciele sztuki, historii 

 

 

nauczyciele j. polskiego 

 

 

 

nauczyciele j. polskiego, historii 

nauczyciele sztuki, wychowawcy 

 

w ramach edukacji z 

zakresu kształcenia 

literackiego i 

kulturalnego uczniów 

gimnazjum (wg 

wynikowych planów 

nauczania) 

 

Zadanie 2. Kształtowanie u uczniów umiejętności segregowania i krytycznego odbioru informacji oraz wytworów kultury masowej 

- stosowanie na zajęciach lekcyjnych aktywizujących metod 

i form  realizacji celów kształcenia rozwijających u uczniów 

twórcze postawy (przeżywanie, samodzielne myślenie, 

motywację działania, kreatywność) 

 

- pogadanki (pokazy) na temat fizycznych i psychicznych 

konsekwencji uzależnienia od Internetu, gier 

komputerowych i TV itp. 

 

- lekcje wychowawcze uświadamiające mechanizmy 

manipulacyjne reklamy, akwizycji itp. 

 

-lekcje wychowawcze rozwijające umiejętność krytycznego 

odbioru informacji medialnych 

 

nauczyciele j. polskiego i sztuki 

 

 

 

 

wychowawcy, pielęgniarka 

 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

wg planów pracy 

wych. 

 

Zadanie 3. Przeciwdziałanie ujemnym wpływom masowego przekazu audiowizualnego  
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- prezentowanie w ramach godzin do dyspozycji 

wychowawcy klasy popularnych wśród uczniów form 

spędzania wolnego czasu (dyskusja, gromadzenie 

argumentów za i przeciw 

 

- organizowanie spotkań ze znanymi w gminie działaczami 

sportu, kultury, sportowcami, członkami zespołów 

muzycznych i teatralnych 

 

- organizowanie międzyszkolnych rozgrywek sportowych, 

konkursów, festynów, pokazów 

 

-aktualizowanie w komputerach szkolnych oprogramowania 

zabezpieczającego przed dostępem do treści niepożądanych. 

wychowawcy 

 

 

 

 

wychowawcy, n-le j. polskiego, sztuki, 

wych. fizycznego 

 

nauczyciele, wychowawcy,  

 

 

dyrektor, n-l informatyki  

wg planów pracy 

 

 

 

 

 

 

 

wg harmonogramu 

 

 

X-XI 

 

 

STRATEGIA EWALUACYJNA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

GIMNAZJUM IM. W. JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE 

1. Ewaluacja szkolnego programu profilaktyki obejmuje: 

 ocenę wartości programu, 

 zbieranie i wykorzystywanie informacji w celu odpowiedzi na pytania dotyczące programu, 

 zbieranie informacji po to, aby je wykorzystać do planowania w obszarze profilaktyki szkolnej i modyfikowania programu. 

2. Monitorowanie programu odbywa się poprzez: 

 bezpośrednie rozmowy z uczniami i rodzicami, 

 wnikliwą obserwację uczniów, 

 analizę dokumentów szkolnych: planów pracy wychowawczej, zapisów w dziennikach lekcyjnych, arkuszy hospitacji lekcji 

wychowawczych, dokumentacji pracy szkolnego pedagoga i psychologa, 

 ankiety przeprowadzane wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 analizowanie wytworów pracy uczniów, 

 wymianę uwag i spostrzeżeń na spotkaniach szkolnego zespołu ds. wychowania i profilaktyki. 

3.  Podsumowanie i ocena przebiegu i realizacji zaplanowanych działań oraz ustalenie listy zachowań ryzykownych odbywa się                 

w maju na spotkaniu szkolnego zespołu ds. wychowania i profilaktyki. 
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W maju zespół opracowuje raport zawierający wyniki i wnioski z ewaluacji oraz zalecenia do modyfikacji szkolnego programu 

profilaktyki. 

4. W czerwcu przewodnicząca zespołu ds. profilaktyki przedstawia raport na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

Po dyskusji, dotyczącej faktów wynikających z ewaluacji, słabych i mocnych stron programu, przyszłych działań oraz rodzaju           

i kierunków zamian, program zostaje (lub nie) zmodyfikowany, tj. dostosowany do aktualnej sytuacji szkoły w zakresie 

profilaktyki. 


