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Podstawa prawna programu profilaktyki 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                                 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich,   

• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych, 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,  

• Rozporządzenie MENIS z dnia 31 stycznia 2002 zmieniające rozporządzenie                    

w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkola oraz publicznych szkół,    

• Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,  

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.              

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

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

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii. 

 

1.Wstęp 

Program profilaktyczny dla Zespołu Szkół Morskich zawiera działania wychowawcze, 
edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne mające na celu ochronę młodzieży przed 
zagrożeniami. Działania te  nakierowane są na osłabienie czynników ryzyka oraz 
ryzykownych zachowań.  
Program oparty jest na diagnozie zagrożeń i problemów wychowawczy występujących                 
w szkole.   
Jego skuteczność gwarantuje stałe i partnerskie współdziałanie nauczycieli, wychowawców, 
pracowników szkoły, warsztatów, statku i internatu, rodziców oraz osób i instytucji 
wspierających pracę szkoły.     
Szkolny Program Profilaktyki jest skorelowany z Statutem Szkoły oraz Programem 
Wychowawczym. 
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2. Diagnoza zagrożeń 

Podstawę do podejmowania działalności, stanowi opracowywana w roku szkolnym 
2015/2016 diagnoza przeprowadzona na  podstawie :  

• informacji  uzyskanych od wychowawców klas na temat problemów wychowawczych                 
w danej klasie, nauczycieli, wychowawców internatu, pedagoga szkolnego, 

• informacji uzyskanych od pracowników szkoły, 
• informacji uzyskanych od rodziców,  
• informacji uzyskanych od uczniów, 
• analizy sytuacji rodzinnej uczniów przeprowadzonej przez wychowawców klas, pedagoga 

szkolnego, 
• analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów,  
• analizy dokumentów szkolnych.  
 
Na podstawie diagnozy  stwierdzono, że największymi zagrożeniami są: 
 
1. Zażywanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 
2. Alkohol i papierosy.  

• picie alkoholu (na terenie internatu, w czasie zajęć lekcyjnych), 
• palenie papierosów. 

3. Brak motywacji do nauki:  
• wagary, 
• słabe wyniki w nauce, 
• niewystarczające zainteresowanie rodziców postępami w nauce i frekwencją dziecka.   

4. Przemoc a w szczególności cyberprzemoc i agresja: 
• zachowania agresywne (bicie kolegów, zaczepki słowne, wymuszanie, znęcanie się, 

niszczenie rzeczy kolegów, obraźliwe przezwiska, groźby i zastraszanie), 
• cyberprzemoc (obraźliwe przezwiska, groźby i zastraszanie, zamieszczanie 

wizerunków osób bez ich zgody), 
• brak umiejętności panowania nad emocjami, zwłaszcza wulgarne słownictwo, 
• trudna aklimatyzacja uczniów klas pierwszych, zwłaszcza mieszkańców internatu, 

5. Zagrożenie płynące z  patogennego środowiska społecznego: 
• sytuacja dzieci z rodzin, w których występuje emigracja zarobkowa rodziców, 
• bieda, ubóstwo. 

6. Inne: 
• odpowiedzialność za siebie i innych podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
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3. Cele programu 
 
Najważniejsze cele programu profilaktycznego, to : 
1. Działalność wychowawcza w szkole, internacie, na warsztatach i statku 
2. Działalność edukacyjna w szkole, internacie, na warsztatach i statku 
3. Działalność informacyjna w szkole, internacie, na warsztatach i statku 
4. Działalność profilaktyczna w szkole, internacie, na warsztatach i statku 

Cele szczegółowe 

Ad.1. Działalność wychowawcza w szkole, internacie, na warsztatach i statku polega                            
na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka                     
w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:  

• fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy                                 
i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 
zachowań prozdrowotnych; 

• psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 
ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 
kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego 
stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

• społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 
opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 
umiejętności wypełniania ról społecznych; 

• aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 
wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

• współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania 
postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych                          
z najważniejszych wartości w życiu, 

• wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz 
społecznością lokalną, 

• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 
relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, 
a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi 
z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

• doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 
podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami 
oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków; 

• wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców 
lub opiekunów, 

• rozwijanie i wspieranie działalności woluntarystycznej,  
• wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 
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Ad.2. Działalność edukacyjna w szkole, internacie, na warsztatach i statku polega na 
stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich 
rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia                          
i zdrowego stylu życia.  

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

• poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 
prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,  

• rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających i substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także 
suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu 
przypadkach, 

• rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów                       
i wychowanków, 

• kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności 
samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

• kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków                            
w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

• prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców 
w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających               
i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych. 

 
 
Ad. 3. Działalność informacyjna w szkole, internacie, na warsztatach i statku polega                     
na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości 
psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych                  
z używaniem środków odurzających, i substancji psychotropowych, środków zastępczych, 
nowych substancji psychoaktywnych, alkoholu, nikotyny, a także przemocy i cyberprzemocy  
skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, a także 
nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.  

 Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

• dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 
opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych                        
i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków odurzających                
i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych, alkoholu, nikotyny, 

• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, 
ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, alkoholu, 
nikotyny, 

• informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów                                        
o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o 
metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia demoralizacją. 
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Ad. 4. Działalność profilaktyczna w szkole, internacie, na warsztatach i statku polega na 
realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.  

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

• w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków 
w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których 
celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych,  

• w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy                  
ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne                 
są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 

• w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których 
rozpoznano wczesne objawy uzależnienia lub występowania innych zachowań 
ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające 
leczenia. 

Działania profilaktyczne w szkołach w ramach działalności, obejmują w szczególności: 

• realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 
indywidualnych i grupowych, 

• przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 
alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,                             
w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji 
życiowej, 

• kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających i 
substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych 
podejmowaniu innych zachowań ryzykownych; 

• doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 
interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków 
zachowań ryzykownych. 
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4. Strategia realizacji działań profilaktycznych 
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Stwierdzone i 
potencjalne 
zagrożenia 

Działania wychowawcze, informacyjne, edukacyjne, 
profilaktyczne Odpowiedzialni Wspierający 

1. Używanie środków 
psychoaktywnych 
środków 
odurzających, 
substancji 
psychotropowych, 
środków zastępczych, 
nowych substancji 
psychoaktywnych. 

• Realizacja na lekcjach wychowawczych tematyki 
mówiącej o szkodliwości używania środków 
psychoaktywnych oraz substancji i ich mieszanek o 
działaniu psychoaktywnym, nie znajdujących się na 
liście środków kontrolowanych przepisami ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii, czyli środków zwanych 
popularnie "dopalaczami".  

• Przeprowadzenie pogadanek przez koordynatora ds. 
narkomanii z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. 

• Projekcja filmów wideo ukazujących problematykę 
uzależnienia od narkotyków. 

• Przeprowadzanie anonimowych ankiet badających 
świadomość zagrożenia środkami psychoaktywnymi. 

• Sporządzenie wykazu punktów pomocy, wsparcia i 
poradnictwa dla osób uzależnionych. 

• Przeprowadzanie rad szkoleniowych dla nauczycieli z 
zakresu profilaktyki narkomanii. 

• Angażowanie uczniów w akcje antynarkotykowe – 
prezentacje,  gazetki tematyczne, treningi umiejętności, 
projekty, debaty, kampanie społeczne, happeningi.  

• Wzmocnienie kontroli.  
  

nauczyciele 
wychowawcy,  
wychowawcy internatu, 
pedagog, 
pracownicy szkoły 
 

jednostki samorządu 
terytorialnego, 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogicznymi, 
placówki 
doskonalenia 
nauczycieli, 
podmioty realizujące 
świadczenia 
zdrowotne z zakresu 
podstawowej opieki 
zdrowotnej, opieki 
psychiatrycznej i 
leczenia uzależnień, 
powiatowe stacje 
sanitarno-
epidemiologiczne, 
Policja, rodzice.  
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2. Picie alkoholu 
na terenie internatu 
w czasie zajęć 
szkolnych. 
 

• Prowadzenie rozmów w ramach godzin 
wychowawczych na temat szkodliwości spożywania 
alkoholu.  

• Projekcje filmów o charakterze profilaktycznym. 
• Pomoc psychologiczna w indywidualnych przypadkach 

uzależnień i współuzależnień. 
• Sporządzenie wykazu punktów pomocy, wsparcia               

i poradnictwa w problemie alkoholowym.  
• Cykliczna diagnoza skali problemu.  
• Wzmocnienie kontroli. 

nauczyciele,   
nauczyciel biologii, 
wychowawcy 
w internacie, 
pedagog szkolny 
 

jednostki samorządu 
terytorialnego, 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogicznymi, 
placówki 
doskonalenia 
nauczycieli, 
podmioty realizujące 
świadczenia 
zdrowotne z zakresu 
podstawowej opieki 
zdrowotnej, opieki 
psychiatrycznej i 
leczenia uzależnień, 
powiatowe stacje 
sanitarno-
epidemiologiczne, 
Policja, rodzice.  

3. Palenie papierosów • Realizacja na lekcjach wychowawczych tematyki 
mówiącej o szkodliwości palenia papierosów.  

• Współpraca ze specjalistami w celu uświadamiania 
prawnych skutków palenia papierosów w miejscach 
publicznych i zakładach pracy. 

• Angażowanie uczniów w akcje antynikotynowe, np. 
„Dzień bez papierosa” – prezentacje,  gazetki 
tematyczne. 

• Wzmocnienie kontroli. 

wychowawcy,  
nauczyciele, 
wychowawcy w  internacie, 
pedagog szkolny 
Samorząd Uczniowski 
nauczyciel biologii 
pracownicy szkoły, statku, 
warsztatów 

Straż Miejska 
Policja 
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• Kontakt wychowawców z rodzicami (bezpośredni, 
telefoniczny, e- mailowy ).    

• Wzajemna wymiana informacji między nauczycielami 
szkoły, warsztatów, internatu, statku i pedagogiem 

dyrektor, wicedyrektor, 
wychowawcy,  
nauczyciele, 
wychowawcy w  internacie, 
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szkolnym. 
• Zapoznanie uczniów i rodziców z prawami i 

obowiązkami wynikającymi ze Statutu Szkoły, zasadami 
usprawiedliwiania nieobecności oraz  systemem kar 
wynikającymi z nieobecności na zajęciach szkolnych.                         

• Monitorowanie nieobecności uczniów. 
• Indywidualne rozmowy uczniów i rodziców z 

pedagogiem i wychowawcą w celu ustalenia przyczyn 
dłużej absencji uczniów. 

pedagog szkolny 
pracownicy szkoły, statku, 
warsztatów nauczyciele, 
rodzice  

5. Słabe wyniki w 
nauce  

• Motywowanie uczniów do nauki poprzez pogadanki na 
lekcjach wychowawczych    

• Indywidualizowanie procesu nauczania. 
• Stosowanie się do zaleceń PPP.  
• Organizacja zajęć dodatkowych, kół zainteresowań. 
• Diagnozowanie wyników nauczania w klasach 

pierwszych. 
• Zaangażowanie rodziców  w proces nauczania.  
• Zachęcanie do pomocy koleżeńskiej.     
• Wzmacnianie samooceny uczniów - poznawanie swoich 

zalet i mocnych stron na lekcjach wychowawczych, 
chwalenie uczniów za ich osiągnięcia, podkreślanie ich 
znaczenia (analiza SWOT)  

• Upowszechnienie aktywizujących metod nauczania. 
• Nagradzanie uczniów za osiągnięcia.  

dyrektor, wicedyrektor, 
wychowawcy,  
nauczyciele, 
wychowawcy w  internacie, 
pedagog szkolny, 
rodzice. 

PPP 

6.Niewystarczające  
zainteresowanie 
rodziców postępami w 
nauce i frekwencją 
dziecka  

• Kontakt bezpośredni, telefoniczny lub mailowy 
wychowawcy z rodzicami ucznia. 

• Interwencja pedagoga w przypadkach utrudnionego lub 
niemożliwego kontaktu z rodzicami na prośbę 
wychowawcy. 

• Pedagogizacja rodziców. 

dyrektor, wicedyrektor, 
wychowawcy,  
nauczyciele, 
wychowawcy w  internacie, 
pedagog szkolny 

 

     7. Zachowania • Zaznajamianie uczniów na lekcjach wychowawczych z dyrektor, wicedyrektor, Policja, PPP 
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agresywne (bicie 
kolegów, zaczepki 
słowne, wymuszanie, 
znęcanie się, 
niszczenie rzeczy 
kolegów, obraźliwe 
przezwiska, groźby i 
zastraszanie) 

procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia 
przemocą ze strony innych osób,  

• Uświadamianie konsekwencji prawnych przemocy 
psychicznej i fizycznej, 

• Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych z 
pedagogiem lub wychowawcą,  

• Wycieczki, rajdy, ogniska i biwaki  
• Zajęcia z komunikacji interpersonalnej,  
• Spotkania z przedstawicielami policji  
• Zwiększenie kontroli w miejscach uznanych przez 

uczniów za  niebezpieczne (toalety szkolne, szatnie 
sportowe, parking) i konsekwentne stosowanie kar za 
zachowania agresywne. 

wychowawcy,  
nauczyciele, 
wychowawcy w  internacie, 
pedagog szkolny 
pracownicy szkoły, statku, 
warsztatów nauczyciele, 
rodzice 

8.  Brak umiejętności 
panowania nad 
emocjami zwłaszcza 
wulgarne słownictwo 

• Reagowanie na wulgarne słownictwo. 
• Prowadzenie rozmów w ramach godzin 

wychowawczych i języka polskiego. 
 

wychowawcy, nauczyciele, 
nauczyciele j. polskiego 

PPP 

9. Aklimatyzacja 
uczniów klas 
pierwszych zwłaszcza 
mieszkańców 
internatu 

• Wychowawcy klas pierwszych w pierwszym miesiącu 
nauki mają obowiązek odwiedzania swoich 
wychowanków w internacie nie rzadziej niż 1 raz na 
tydzień. 

• Wychowawcy internatu po pierwszym miesiącu nauki w 
szkole ucznia klas pierwszych i pozostałych klas mają 
obowiązek 1 raz na dwa tygodnie kontaktować się z 
wychowawcami szkolnymi.  

• Zajęci integracyjne w klasach pierwszych.    

wychowawcy klas 
pierwszych  
nauczyciele, 
wychowawcy w  internacie, 
pedagog szkolny 
 

rodzice 
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 10. Sytuacja dzieci z 

rodzin, w których 
występuje emigracja 
zarobkowa rodziców 

• Diagnoza środowiska rodzinnego. 
• Ścisły kontakt z osobą, która sprawuje opiekę. 
• Ustalenie zasad komunikowania się z rodzicami 

przebywającymi poza granicami kraju.   

 wychowawcy,  
nauczyciele, 
wychowawcy w  internacie, 
pedagog szkolny, rodzice 

MOPS, GOPS, Sąd 
Rodzinny i Nieletnich 

11.Bieda, ubóstwo • Informowanie i doradzanie o możliwościach  pomocy  wychowawcy,  MOPS, GOPS, 
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 materialnej (MOPS, stypendia szkolne, Caritas, 
stypendia. 

•  Diagnoza środowiska rodzinnego uczniów, 
• Ścisłą współpraca wychowawcy z pedagogiem,  
• Współpraca pedagoga z MOPS, GOPS. 
• Motywowanie do prac dorywczych podczas czasu 

wolnego (wakacje, ferie zimowe).  
• Zwiększenie wrażliwości na biedę i ubóstwo. 

nauczyciele, 
wychowawcy w  internacie, 
pedagog szkolny 
rodzice 

Caritas, organizacje 
pozarządowe, 
sponsorzy    

In
ne

 

12. Odpowiedzialność 
za siebie i innych 
podczas prowadzenia 
pojazdów 
mechanicznych 

• Realizacja na lekcjach wychowawczych tematyki 
mówiącej o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze w 
czasie jazdy samochodem. 

• Zajęcia z ratownictwa, 
• Świadomość odpowiedzialności za swoje i cudze życie. 

dyrektor, wychowawcy,  
nauczyciele, 
wychowawcy w  internacie, 
 

Policja, rodzice 
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5. Formy realizacji 
 

Program Profilaktyki w Zespole Szkół Morskich jest realizowany  na  lekcjach 
wychowawczych, lekcjach przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach,  
podczas imprez szkolnych i imprez pozaszkolnych, takich jak „Sprzątanie Świata”, „Dzień 
bez papierosa”, „Światowy Dzień walki z AIDS”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
Gala Wolontariatu, Różowa Wstążeczka, itp. W szkole organizowany jest cykl spotkań z 
profilaktyką na które to spotkania zapraszani są policjanci, funkcjonariusze SG, ratownicy 
medyczni, terapeuci, psychologowie.  

Ponadto formą realizacji programu profilaktycznego jest diagnozowanie środowiska 
rodzinnego, diagnoza wyników nauczania, profilaktyczne badania przesiewowe i bilansowe 
młodzieży, a także gazetki  informacyjne,  plakaty,  ulotki  informacyjne,  wystawy                               
i  projekty. 
 
 

6. Ewaluacja 
 
Program profilaktyki będzie podlegać ocenie w odniesieniu do potencjalnych i występujących 
zagrożeń. Na koniec roku szkolnego przewidziana jest ewaluacja. Narzędzia służące 
ewaluacji uzależnione są od badanego problemu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W porozumieniu z Radą Rodziców 
program opracowały: 
Justyna Kuchmacz - przewodnicząca 
Bogumiła Tryzna 
Kamila Perka  
Monika Kolańska 
 

 
 


