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SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013/14 – 2015/2016
OPRACOWANY PRZEZ RODZICÓW, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

PRZYJĘTY DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ 

W POROZUMIENIU Z RADĄ RODZICÓW GIMNAZJUM NR 1 W RUMI 

z dnia     12.09  .  2013     
OPRACOWANY ZOSTAŁ Z UWZGLĘDNIENIEM:

1. PRZEPISÓW PRAWA : 

- rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagro-

żonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226),

- rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszko-

lach i placówkach,

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 , poz. 209 z późniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 26 października 1982  r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmia-

nami),

- ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198),

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013, poz. nr 182),

-     rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. o procedurze „Niebieskiej Karty”,

-     rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci dla dzieci i młodzieży niepełno-

sprawnych oraz niedostosowanych społecznie,

-      Statut szkoły.

2. OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

3. WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W PROGRAMIE MEN “BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA” ORAZ WYTYCZNYCH AKCJI MEN „SZKOŁA Z 
PASJĄ”

4. GMINNEGO PROGRAMU „RUMIA BEZPIECZNE MIASTO” NA ROK 2013



 

5. GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 
NA LATA  2011 – 2013

6. UWAG I INFORMACJAMI UZYSKANYCH OD RODZICÓW W ZAKRESIE POTRZEB SZKOŁY CO DO PROFILAKTYKI

Spis treści

I. Uwagi wstępne

II. Założenia programu

III. Cele programu

IV. Oddziaływania profilaktyczne

V. Ewaluacja programu

I. Uwagi wstępne  

- Tworzeniu Programu profilaktyki szkolnej towarzyszyło przekonanie, że profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowa-

niem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących.

- Szkolny program profilaktyki to ogół działań chroniących młodzież przed zakłóceniami w rozwoju oraz działań interwencyjnych w sytuacji

pojawiających się zagrożeń.

- Szkolny program profilaktyki obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji programów nauczania i Programu wychowawczego

szkoły, gdy realizowane są ogólne zadania szkoły, a także działania specyficzne dla profilaktyki.

- Program profilaktyki uwzględnia fakt, że uczniowie naszego Gimnazjum pochodzą z różnych środowisk oraz że są wśród nich osoby borykające

się z problemami o różnym nasileniu. Profilaktyka realizowana jest na trzech poziomach: profilaktyka pierwszorzędowa (skierowana do wszyst-

kich uczniów) polega na promowaniu zdrowego stylu życia zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia

sobie z wymogami życia; profilaktyka drugorzędowa (skierowana do uczniów zagrożonych zjawiskami niepożądanymi i patologicznymi) polega na

ujawnianiu osób o wysokim ryzyku  zachowań patologicznych i pomaganiu im w redukcji tego ryzyka; profilaktyka trzeciorzędowa (skierowana do

jednostek przejawiających zachowania patologiczne) polega na interwencji ukierunkowanej na redukcje zjawisk patologicznych.
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- Szkolny Program Profilaktyki tworzy spójną całość z Programem Wychowawczym Szkoły i uwzględnia treści i wymagania opisane w podstawie

programowej.

- Szkoła zatrudnia specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej : pedagoga szkolnego, psychologa, specjalistę terapii pedago-

gicznej, specjalistę socjoterapii w celu skuteczniejszego wypełniania zadań Szkolnego Programu Profilaktyki .

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest przede wszystkim do uczniów klas I–III Gimnazjum nr 1 w Rumi. Program zakłada pracę nad całością osobowości

ucznia z uwzględnieniem sfery psychicznej, fizycznej i duchowej. 

Odbiorcami niektórych treści programu są rodzice uczniów i  nauczyciele (w aspekcie wzmacniania ról wychowawczych, opiekuńczych i wyko-

nywania przez nich działań  zapobiegających zjawiskom niepożądanym  u uczniów / dzieci).

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH:

Rada Pedagogiczna

- określa potrzeby i zadania w zakresie profilaktyki,

- dokonuje analizy działalności profilaktycznej.

Nauczyciele

- współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych,

- wykonują zalecenia zawarte w programach działań wspierających i indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych opracowa-

nych przez specjalnie powołane zespoły,

- doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych.

Wychowawca klasy  

- integruje zespół klasowy,

- czyni wstępną diagnozę problemów zespołu klasowego i poszczególnych uczniów,

- dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji uczniów w klasie,
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- realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów, zatrudnionymi w szkole specjalistami, innymi nauczyciela-

mi.

Dyrektor i wicedyrektorzy  

- monitorują pracę wychowawców klas i specjalistów szkolnych  w zakresie profilaktyki,

- diagnozują oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki,

- współpracują z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu  profilaktyki ,

- inicjują i organizują przedsięwzięcia określone w Szkolnym programie profilaktyki.

Specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

- rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów oraz analizują przyczyny niepowodzeń szkolnych, problemów wychowawczych innych zakłóceń

w rozwoju

- wraz z powołanymi zespołami nauczycieli określają formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowied-

nio do rozpoznanych potrzeb,

- organizują i prowadzą różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

- podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze Szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodzi-

ców i nauczycieli,

- wspierają i współpracują z nauczycielami i dyrekcją w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z Szkolnego programu pro-

filaktyki .

Rada Rodziców

- współtworzy i uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny program profilaktyki,

- analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki,

- współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem i Samorządem uczniowskim przy realizacji programu.

Rodzice  

- przedstawiają Radzie Rodziców i Dyrektorowi oczekiwania i opinie na temat profilaktyki,

- korzystają z pomocy i wsparcia ze strony szkolnych specjalistów i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki,
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- wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia i wychowania.

 Uczniowie

- przedstawiają Zespołowi ds. tworzenia Szkolnego Programu Profilaktyki i Dyrektorowi oczekiwania i opinie na temat profilaktyki,

- są głównymi odbiorcami treści i działań zawartych w szkolnym programie profilaktyki.

Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi proces wychowania młodzieży; w szczególności współpraca dotyczy:

-   Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie -  PPP w Rumi,

-    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,

- Komisariatu Policji w Rumi -szczególnie specjalistów ds. nieletnich,

- Straży Miejskiej w Rumi,

- Caritas Rumia, 

- Kościołów: Podwyższenia Krzyża Pańskiego i Najświętszej Maryi Panny  Wspomożenia Wiernych w Rumi,

- Sądu Rejonowego w Wejherowie, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – przede wszystkim dot. osób kuratorów rodzinnych, 

- Placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu Rumi: Salezjańskiego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego „Nasz Dom”, Ogniska Wy-

chowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka”.

ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH:

Bezpieczeństwo uczestników

- respektowanie podmiotowości uczestników,

- poszanowanie ich godności i indywidualności,

- ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji,

- uwzględnienie wieku i poziomu rozwoju uczestników,

- uwzględnienie systemu wartości i stopnia wrażliwości uczestników,
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- stosowanie technik, które mogą naruszać mechanizmy obronne osobowości (terapeutycznych, psychomanipulacyjnych) wyłącznie przez psy-

chologa szkolnego podczas indywidualnych spotkań w gabinecie psychologicznym z uczniem i/lub rodzicem i za ich zgodą,

- posiadanie przez realizatorów działań profilaktycznych przygotowania pedagogicznego  i/lub doświadczenia w podejmowanych działaniach.

Adekwatność oddziaływań

- działania profilaktyczne powinny być maksymalnie dostosowane do potrzeb i problemów odbiorców oraz mieć wyraźnie określo-

nego adresata.

Skuteczność

- działania powinny być zgodne z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczą,

- działania powinny wykorzystać wiedzę dotyczącą sprawdzonych strategii, form i metod oddziaływania,

- działania powinny uwzględnić wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej.

Rzetelność

- przekazywane w ramach profilaktyki informacje powinny być rzetelne,

- informacje powinny być dostosowane do poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego adresata, do jego możliwości

percepcyjnych,

- informacje powinny uwzględniać poziom już posiadanej wiedzy (zbyt wczesne wkraczanie z informacjami na temat zagrożeń może

podsuwać pomysły na niepożądane zachowania),

- informacje powinny być rzeczowe (odwoływanie się do emocji, np. straszenie, może powodować obronne odrzucanie zagrażających

informacji lub też pobudzać ciekawość),

- informacje dotyczące zagrożeń nie powinny być zbyt szczegółowe (aby nie stanowiły instruktażu nieprawidłowych zachowań).

STRATEGIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

- systematyczne rozpoznawanie i diagnoza potrzeb środowiska uczniów,

- bieżący monitoring  efektów działań ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów uczniów, 
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- systematyczna realizacja programu profilaktycznego przez wszystkich nauczycieli, szczególnie wychowawców, na poziomie klas oraz przez

pedagoga i psychologa szkolnego – monitorujących całokształt środowiska szkolnego i wspierających nauczycieli w działaniach profilaktycz-

nych,

-  dostosowanie treści i form działań do stopnia rozwoju psychospołecznego uczniów oraz poziomu wiedzy i umiejętności przez nich posiada-

nych.

METODY I FORMY PRACY

Metody:

- podająca: uczenie się przez słuchanie, czytanie, oglądanie,

- problemowa: uczenie się przez oddziaływanie,

- eksponująca: uczenie się przez przeżywanie.

 Formy:

- zajęcia warsztatowe zawierające elementy dyskusji, „mini wykładu*', burzy mózgów, pracy w małych grupach,

- psychodrama,

- zabawy integracyjne,

- projekcja filmów,

- pogadanki, 

- szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej,

- spotkania w małych grupach problemowych – mediacje, negocjacje,

- rozmowy i zajęcia indywidualne,

- zajęcia o charakterze specjalistycznym (terapia pedagogiczna, socjoterapia, spotkania terapeutyczne z psychologiem, doradztwo zawodowe),

- projekty szkolne.

STRUKTURA PROGRAMU:
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- działania zawarte w programie uporządkowane zostały według wypracowanych wraz z rodzicami obszarów ważnych w wychowaniu i zawartych 

także w programie wychowawczym szkoły (kształtowanie postaw i wpajanie wartości, poznawanie siebie i rozwijanie swoich talentów, zaintere-

sowań, bezpieczeństwo i zdrowie, relacje i współpraca, pomoc i wsparcie),  

- działania te, uwzględniając poziom rozwoju i wiedzy uczniów, adresowane są całkowicie albo w szczególności do uczniów odpowiednich pozio-

mów klasowych (klasy I – działania dotyczą głównie kręgu „Ja, rodzina, klasa, szkoła”, klasy II – kręgu „Moja okolica, kraj, ich środowisko i 

społeczeństwo”, klasy III – kręgu „Świat, perspektywa, przyszłość”),

- metody, formy i czas realizacji działań profilaktycznych ustalane są na bieżąco przez osobę kierującą oddziaływaniami profilaktycznymi, ponie-

waż muszą być dostosowane do specyfiki jednostki, lub grupy poddanej oddziaływaniu oraz do możliwości placówki oraz instytucji i osób wspie-

rających oddziaływania.

SPODZIEWANE EFEKTY:

- zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież,

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów 

- zwiększenie poziomu integracji środowiska szkolnego,

- zmniejszenie ilości problemów edukacyjnych i wychowawczych w stosunku do liczby uczniów.

II. Cele programu:
Cele Szkolnego Programu Profilaktyki wynikają bezpośrednio z koncepcji pracy szkoły. Nasze Gimnazjum, pozostając w partnerskich stosunkach

z rodziną, zamierza osiągnąć edukację wysokiej jakości tak, aby wszyscy uczniowie mogli wykorzystać swój pełny potencjał w bezpiecznym i opiekuń-
czym środowisku.

 
Cel główny:
 Absolwent Gimnazjum nr 1 w Rumi (zgodnie z celami podstawy programowej kształcenia ogólnego) jest człowiekiem sprawnie i odpowiedzial-
nie funkcjonującym we współczesnym świecie, odpowiedzialnie i świadomie kierującym własnym rozwojem psychospołecznym w zgodzie z obowiązu-
jącymi zasadami współżycia społecznego i z poszanowaniem prawa oraz zgodnie z wartościami: uczciwością, szacunkiem dla innych ludzi, kreatywno-
ścią, zdrowiem, tradycją i kulturą, gotowością do współpracy z innymi.
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Cele szczegółowe:
1. Związane z profilaktyką pierwszorzędową:

• zbudowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym i poczucia, że szkoła jest wspólnotą przyjazną każdemu jej członko-
wi,

• zwiększenie wiedzy uczniów i rodziców o zjawiskach patologicznych (jak np.: nałogi, agresja, depresja, problemy zdrowotne typowe dla na-
stolatków), ich negatywnych dla życia skutkach oraz metodach zapobiegania im,

• rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach sprzyjających pojawieniu się zjawisk patologicznych,
• rozbudzanie postaw prospołecznych, rozwijanie zainteresowań, chęci pogłębiania wiedzy,
• umiejętne kierowanie swoim zachowaniem i podejmowanie właściwych wyborów.

2. Związane z profilaktyką drugorzędową 
• zwiększenie skuteczności zapobiegania i rozwiązywania problemów uczniów poprzez współpracę środowiska szkolnego  z instytucjami 

zewnętrznymi i domem,
• rozbudzenie w środowisku zagrożonym patologią potrzeby zmiany na lepsze i motywacji do działań na rzecz poprawy sytuacji,
• zbudowanie przekonania wśród uczniów i rodziców o nieuchronności konsekwencji negatywnego zachowania,
• wspieranie grupy uczniów zagrożonych patologią z powodu niepowodzeń w nauce i problemów w środowisku rodzinnym, problemów 

zdrowotnych.

3. Związane z profilaktyką trzeciorzędową: 
• wstępna diagnoza problemów uczniów wykazujących symptomy patologii,
• zmotywowanie uczniów i ich rodziców do podjęcia działań terapeutycznych i resocjalizacyjnych,
• ułatwianie korzystania z profesjonalnej pomocy przez uczniów z dużymi problemami i ich rodziców -kierowanie do odpowiednich insty-

tucji pomocowych,
• wypracowywanie jednolitego frontu działań naprawczych wobec jednostek zdemoralizowanych poprzez współpracę ze środowiskiem i in-

stytucjami pomocowymi,
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III. Oddziaływania profilaktyczne: 
      Zakres  oddziaływań

Obszary działań
profilaktycznych

Oddziaływania profilaktyczne  z podziałem  na poziomy : Ja moja rodzina, klasa, szkoła (klasy I)
Moja okolica, region, jego społeczeństwo (kl. II)

Świat, perspektywa, przyszłość (kl. III)

Osoby szczególnie 
odpowiedzialne 
za działania
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KSZTAŁTOWANIE 
POSTAW I WARTO-
ŚCI

1. Rozwijanie wolontariatu  i pracy charytatywnej jako sposobu na kształtowanie postawy tolerancji wobec słabości, zrozu-

mienia dla problemów innych oraz ukierunkowywania myślenia młodzieży od egoizmu i hedonizmu do altruizmu i czerpania

radości z pomagania

* przybliżanie idei wolontariatu, zachęcanie do uczestnictwa w kole Caritas, udział w akcjach wewnątrzszkolnych (szczególnie 

klasy I)

*wdrażanie do organizowania pomocy potrzebującym,  udział w akcjach na terenie miasta i okolicy (szczególnie klasy II)

*nauka korzystania wartości materialnych do pomocy innym : akcje „Góra Grosza”, „Adopcja na odległość”, zbieranie nakrętek

* zachęcanie i wykorzystywanie   inicjatyw młodzieży, organizowanie akcji na rzecz pomocy innym przez młodzież (szczególnie 

klasy III)

2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny

* rzetelne informowanie o zasadach oceny z zachowania (klasy I),  przypominanie zasad  (klasy starsze) – na lekcjach wychowaw-

czych

* rzetelne stosowanie punktowego systemu oceny z zachowania przez kadrę szkoły  

* wdrażanie do zadośćuczynienia za wyrządzone przewinienia (w przypadku szkód materialnych   angażowanie w prace użyteczne 

na rzecz szkoły, w przypadku szkód fizycznych i emocjonalnych angażowanie w pomoc poszkodowanemu)

* spotkania z policją dotyczące odpowiedzialności młodzieży gimnazjalnej wobec prawa - konsekwencje demoralizacji  (klasy I)

* współpraca z instytucjami (policja, Straż Miejska, Sąd Rodzinny)  w zakresie wyciągania konsekwencji prawnych wobec uczniów 

rażąco naruszających regulamin szkoły i zasady społeczne

3. Zwiększenie świadomości  własnych i cudzych praw i obowiązków w kontekście relacji z drugim człowiekiem i społeczno-

ścią

* zapoznanie ze statutowymi obowiązkami i prawami ucznia i nauczyciela – lekcje wychowawcze (klasy I)

*przypominanie zapisów statutu  –  rozmowy,  lekcje (klasy II, III)

* omawianie praw i obowiązków człowieka w kontekście uczeń – uczeń, uczeń – rodzic, uczeń – nauczyciel 

* uświadamianie odpowiedzialności i wpływu własnego zachowania na zachowanie innych, na zespół klasowy, atmosferę szkoły

 ( poprzez rozmowy i dyskusje indywidualne i grupowe oraz lekcje wychowawcze i zajęcia warsztatowe np. „Mocne i słabe strony 

opiekun koła Cari-
tas, pedagog, 

jw.
wychowawcy

jw.

wychowawcy, 
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i pracownicy szkoły;
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ZAINTERESOWANIA,
TALENTY, SAMOPO-
ZNANIE

mojej klasy”)

* omawianie tematyki związanej z tolerancją dla inności (szczególnie klasy I), niepełnosprawności, ubóstwa, problemów (szczegól-

nie klasy II i III)

* omawianie tematyki praw  i obowiązków wobec społeczeństwa, ojczyzny, planety (szczególnie klasy III)

*zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z problemami w zachowaniu

1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i talentów jako alternatywa dla zachowań niepożądanych, pozytywne i twórcze 

wypełnienie czasu wolnego oraz sposób budowania poczucia własnej wartości

* stworzenie urozmaiconej oferty zajęć pozalekcyjnych  i  kół zainteresowań, umożliwienie korzystania z nich każdemu uczniowi 

zgodnie z jego preferencjami (szczególnie w klasach I)

* indywidualne rozmowy z uczniami (szczególnie problematycznymi) ukierunkowane na odkrywanie własnego potencjału, mocnych

stron i wykorzystania ich w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych

* zachęcanie uczniów z problemami do udziału w zajęciach kół zainteresowań i w zajęciach pozalekcyjnych szczególnie sporto-

wych, artystycznych, pomoc w dobraniu zajęć do predyspozycji ucznia

*angażowanie uczniów z problemami do działań użytecznych dla szkoły, środowiska zgodnie z ich zdolnościami, możliwościami, 

cechami osobowości (szczególnie w klasach II)

2. Rozpoznawanie uczniów zdolnych i pomoc w rozwijaniu ich talentów jako sposób na zapobieganie zniechęceniu do wysił-

ku poznawczego i problemom psychologicznym oraz wychowawczym tych uczniów

* organizowanie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na uczniów zdolnych

* indywidualne porady i wsparcie dla tych uczniów 

* motywowanie uczniów uzdolnionych do korzystania z programów i propozycji instytucji pozaszkolnych nastawionych na rozwija-

nie talentów i zdolności młodzieży (np. program  „Zdolni z Pomorza” , kluby sportowe itp., fundacja IKEA Family, program 

„Skrzydła” itp.)

3. Rozbudzanie aspiracji młodzieży związanych z rozwojem osobistym i wyborem przyszłej drogi życiowej

* lekcje warsztatowe pomocne w samopoznaniu np.: „Jaki  jestem,  moje wady i zalety, umiejętności i słabości”, „Moja rola w gru-

pie”, „Mój styl funkcjonowania poznawczego” (oparta na teorii wielorakiej inteligencji) (głównie klasy I)

le, szczególnie wy-
chowawcy, 
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uczyciele WOS, reli-
gii

pedagog  -  socjote-
rapeuta

dyrektor, opiekuno-
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RELACJE, WSPÓŁ-
PRACA

* prowadzenie lekcji wychowawczych z elementami doradztwa zawodowego pomocnych w poznaniu własnego potencjału eduka-

cyjnego, zawodowego i psychologicznego (klasy I i II) oraz specyfiki zawodów (klasy II i III), wymogów współczesnego rynku pra-

cy i struktury kształcenia ponadgimnazjalnego w Polsce (klasy III)

* wizyty klas w różnych miejscach pracy, zapraszanie przedstawicieli PUP i ciekawych zawodów (klasy II i III)

* umożliwianie zapoznania się młodzieży z ofertą szkół ponadgimnazjalnych   w okolicy (wyjazdy na targi i giełdy szkół, umożli-

wianie szkołom ponadgimnazjalnym zaprezentowania swojej oferty w gimnazjum, wyjazdy na dni otwarte (klasy III)

*gazetki, ulotki, plakaty z informacjami dotyczącymi zawodów, miejsc pracy, szkół ponadgimnazjalnych (klasy I, II i III)

* rozmowy indywidualne i badania testowe - porady dot. samopoznania, wyboru drogi życiowej i zawodu (gł. z uczniami klas III 

oraz uczniami z problemami zdrowotnymi, wychowawczymi, rodzinnymi)

*nauka planowania, podejmowania decyzji (grupowe lekcje warsztatowe i działania indywidualne wobec uczniów )

*badanie losów absolwentów i wykorzystywanie informacji z badań w pracy  doradczej

I. Współpraca z rodzicami jako sposób na zwiększenie skuteczności oddziaływań profilaktycznych i adekwatności działań do
zagrożeń 
 
1. Wymiana informacji o potrzebach i zagrożeniach  

* badanie potrzeb rodziców w zakresie współpracy ze szkołą – badanie ankietowe rodziców klas I, 

* spotkania z rodzicami ukierunkowane na wymianę informacji o sprawach i problemach szkolnych i na opracowanie rozwiązań.

* spotkania informacyjne z rodzicami dotyczące: pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów i jej form oferowanych 

przez szkołę, ofert instytucji wspierających opiekę, wychowanie i nauczanie młodzieży gimnazjalnej (jak MOPS, PPP, programy po-

mocowe różnych instytucji), a także spotkania z rodzicami uczniów klas III dotyczące wyboru szkół ponadgimnazjalnych 

* rzetelne udzielanie informacji rodzicom o obowiązujących w szkole regułach zachowań i sankcjach za ich łamanie oraz procedu-

rach postępowania szkoły w przypadku problemów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych – zebrania w klas I, przybliża-

nie procedur dotyczących konkretnych problemów podczas spotkań indywidualnych z rodzicami

* udostępnianie w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkolnych programów, procedur, Statutu

* umożliwienie omawiania problemów poszczególnych uczniów podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielami  - comiesięcz-

ne dyżury wszystkich nauczycieli w godzinach popołudniowych, indywidualne godziny konsultacji z nauczycielami

* pogadanki na zebraniach rodziców na temat zjawisk związanych z rozwojem psychospołecznym młodzieży 

* dostarczanie informacji ( w formie ulotek i gazetek) o lokalnych instytucjach udzielających pomocy młodzieży i rodzicom zagro-

cholog, pedagog, 
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żonym problemami społecznymi: szczególnie związanych z przemocą w rodzinie, alkoholizmem, ubóstwem 

*spis poradników (dostępnych w szkole) dla rodziców na temat zapobiegania i zwalczenia uzależnień, problemów wychowawczych 

- rozprowadzanie oraz zachęcanie do korzystania z literatury

* rozprowadzanie materiałów, artykułów informacji dotyczących  problemów młodzieży, wychowania, przemocy w rodzinie itp. w 

formie ulotek, gazetek, informacji na stronie internetowej

2. Wdrażanie rodziców i uczniów do wspólnego rozwiązywania problemów  : 

* rozwiązywanie problemów klasy na drodze dyskusji i negocjacji w grupie – lekcje wychowawcze, zebrania z udziałem uczniów i 

rodziców

* rozwiązywanie problemów indywidualnych uczniów poprzez organizowanie spotkań w gronie uczeń – rodzic - psycholog, lub pe-

dagog, w razie potrzeby także nauczyciel, dyrektor. Wypracowywanie metod pomocy, podpisywanie umów i kontraktów

* działanie Zespołu Mediacyjnego  – angażującego ucznia, rodzica, wychowawcę, dyrekcję, przedstawiciela pomocy psychologicz-

no - pedagogicznej z ramienia szkoły do rozwiązywania konfliktów

II. Integrowanie środowiska szkolnego jako sposób na zapobieganie konfliktom i utworzenie atmosfery, w której łatwo ujaw-
nić i załagodzić problemy

1. Integracja uczniów ze sobą ze środowiskiem szkoły:

*  zajęcia i lekcje warsztatowe integracyjne w klasach I

* wycieczki integracyjne i „noce w szkole”

* organizowanie imprez i uroczystości, w które zaangażowane jest całe środowisko szkolne (udział klas I w imprezach i uroczysto-

ściach, współorganizowanie ich przez nauczycieli oraz uczniów (szczególnie klas II , III  i samorząd szkolny) np. „Otrzęsiny” klas I,

dyskoteki szkolne, „Dzień Otwarty Szkoły”, Wigilia szkolna itp. – wg programu wychowawczego szkoły

* nauka współpracy podczas przygotowywania projektów uczniowskich

* umożliwienie nieformalnego wyrażenia opinii, wymiany uwag i doświadczeń uczniom z różnych klas poprzez dostępność gabinetu

psychologa i pedagoga podczas przerw dla wszystkich uczniów

2. Integrowanie środowiska nauczycielskiego i zwiększanie jego kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów uczniów

* funkcjonowanie nauczycielskich zespołów wychowawczych i zespołów uczących dany oddział

* organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej, dostarczanie nauczycielom materiałów informacyjnych dotyczących zjawisk psycho-
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społecznych, metod pracy wychowawczej, przepisów prawnych  związanych ze sferą wychowania i profilaktyki

* udzielanie porad i wsparcia indywidualnego nauczycielom  potrzebującym: nowym w środowisku szkolnym oraz zgłaszającym 

taką potrzebę -  jako sposób na zapobieganie konfliktom i wypaleniu zawodowemu  

* wymiana doświadczeń i czynienie ustaleń między nauczycielami, także z pedagogiem, psychologiem, specjalistami w związku 

z problemami konkretnych uczniów

III. Współpraca z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów uczniów

1. Ujednolicanie kierunku działań terapeutyczno – wychowawczych oraz działań wspomagających proces dydaktyczny wobec 

uczniów – podopiecznych instytucji

* w razie potrzeby włączanie przedstawicieli instytucji (kuratorów z ramienia Sądu, pracowników socjalnych, policjantów, pracow-

ników Poradni itp.) w oddziaływania wychowawcze wobec uczniów sprawiających szczególne kłopoty - wymiana informacji 

i czynienie ustaleń z pracownikami ww. instytucji.

* stosowanie procedury „Niebieskiej Karty” w przypadkach uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie ucznia 

i udział przedstawicieli szkoły w interdyscyplinarnych grupach roboczych (szkoła, MOPS, policja) 

* podejmowanie działań profilaktycznych i pomocowych wobec uczniów i ich rodzin przez wychowawców, psychologa, pedagoga 

wspólnie z przedstawicielami instytucji (np.: wyjścia do domów uczniów, wspólne rozmowy z uczniem, jego rodzicem) 

* uzyskiwanie opinii, wskazówek, zaleceń do pracy z młodzieżą od instytucji

* tworzenie opinii o uczniach na potrzeby instytucji

* wnioskowanie do Sądu Rodzinnego w uzasadnionych przypadkach problemów opiekuńczych i wychowawczych

2.  Wspieranie działań instytucji przez przedstawicieli szkoły oraz działań profilaktycznych szkoły przez przedstawicieli instytucji

* udzielanie przedstawicielom instytucji informacji ważnych dla prowadzenia przez nie działań prewencyjnych czy wychowawczych

* w razie potrzeby uczestnictwo pedagoga, czy psychologa w przesłuchaniach i czynnościach prowadzonych wobec  nieletnich przez

policję

* korzystanie z  wiedzy przedstawicieli instytucji i ich autorytetu w pracy profilaktycznej z młodzieżą: organizowanie pogadanek i 

spotkań uczniów, rodziców i nauczycieli z przedstawicielami instytucji (policjantami, strażnikami miejskimi, pracownikami służb 

medycznych, poradni itp.)
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BEZPIECZEŃSTWO 
I
ZDROWIE

I. Zapewnienie młodzieży poczucia bezpieczeństwa i zwiększanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych 

1. Stosowanie rozwiązań organizacyjnych sprzyjających bezpieczeństwu 

* działanie monitoringu w szkole i dostosowywanie go do potrzeb oraz monitoring policyjny obejmujący zasięgiem podwórze szko-

ły od strony ul. Rodziewiczówny. Wykorzystywanie monitoringu do znajdowania sprawców zniszczeń i kradzieży oraz aktów prze-

mocy

* wzywanie na interwencje policji i Straży Miejskiej w przypadkach rażącego zakłócania porządku i czynów karalnych na terenie 

szkoły i w jej najbliższej okolicy

* dyżury nauczycielskie dostosowane do rozpoznanych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa na przerwach, modyfikowanie zasad dy-

żurów w zależności od potrzeb

* szafki i boksy klasowe w szatni zamykane na klucz

* funkcjonowanie w szkole miejsca sprzyjającego bezpiecznemu zgłaszaniu i rozwiązywaniu problemów – dostępny bez formalno-

ści gabinet psychologa i pedagoga działający w godzinach pracy szkoły i co najmniej raz w tygodniu do późnych godzin popołu-

dniowych

* badanie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i modyfikowanie rozwiązań organizacyjnych w szkole w zależności od uzyskanych 

wyników (obserwacja środowiska, badanie ankietowe )

2. Zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów  radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i potencjalnie  lub realnie zagrażającymi bez-

pieczeństwu fizycznemu i psychicznemu

* treści na zajęciach przedmiotowych związane z obroną cywilną, pierwszą pomocą przedmedyczną, zagrożeniami ekologicznymi 

* zapoznawanie / przypominanie  uczniom procedur obowiązujących w szkole w sytuacjach zagrożenia przemocą, złego samopo-

czucia, innych zagrożeń

* działalność kół zainteresowań: Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Drużyny Pożarniczej, PCK – pomocy przedmedycznej

* przeprowadzanie w porozumieniu ze Strażą Pożarną ćwiczeń ewakuacji szkoły 

* pogadanki ze Strażnikiem Miejskim w klasach na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa, popełniania przez młodzież wykro-

czeń i odpowiedzialności za nie.

* bezzwłoczne reagowanie na przemoc i konflikty wśród uczniów – rozwiązywanie ich poprzez konfrontacje, mediacje, dialog

* lekcje wychowawcze i zajęcia warsztatowe dotyczące różnych form przemocy i sposobów radzenia sobie z przemocą (przemoc fi-

dyrektor
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zyczna, psychiczna (klasach I), zjawisko „stalkingu” – uporczywego nękania także za pomocą środków multimedialnych (klasy II)

* lekcje wychowawcze i zajęcia warsztatowe dotyczące zagrożeń ze strony środków multimedialnych –  Internetu, programów tele-

wizyjnych: niebezpieczeństwa dla dzieci płynące z mediów  i sposoby radzenia sobie z nimi, zagrożenia związane z nadużywaniem 

komunikatorów internetowych i portali społecznościowych  (głównie klasy I),  uzależnienie od Internetu  oraz manipulowanie spo-

sobem myślenia człowieka za pomocą informacji umieszczanych w Internecie i TV (głównie klasy II), odpowiedzialność moralna i 

prawna za treści umieszczane w Internecie i innych mediach (głównie klasy III)

* lekcje wychowawcze warsztatowe na temat asertywności w kontekście umiejętności odmawiania podjęcia zachowań  niepożą -da-

nych i umiejętności oparcia się wpływowi grupy

* udzielanie uczniom informacji dotyczących  rozwiązań prawnych i sposobów radzenia sobie w sytuacjach rodzinnych zagrażają-

cych zdrowiu, życiu i zakłócających prawidłowy rozwój (przemoc domowa, nałogi, zaniedbania opiekuńcze ze strony rodziców) – 

rozmowy indywidualne i pogadanki w małych grupach

* gazetki i ulotki z informacjami dotyczącymi wymienionej tematyki

* coroczne prowadzenie badań ankietowych sprawdzających stopień zagrożenia populacji uczniowskiej przejawami demoralizacji  

i wykorzystywanie wyników do diagnozy zapotrzebowania na profilaktykę zagrożeń oraz oceny skuteczności podejmowanych dzia-

łań profilaktycznych

* udział w akcjach programów profilaktycznych „STOP 18”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”,

II. Budowanie u młodzieży świadomości jak ważną wartością jest zdrowie, rozwijanie umiejętności dbania o nie 

i tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu

1. Zapoznanie młodzieży z tematyką chorób cywilizacyjnych i sposobami zapobiegania im.

* treści dotyczące chorób i uzależnień realizowane podczas lekcji biologii, WOS, EDB, WDŻ, edukacji  prozdrowotnej na WF

* zwiększanie wiedzy młodzieży na temat wirusa HIV i choroby AIDS poprzez lekcje, pogadanki, gazetki: „Co to jest HIV i AIDS” 

( klasy I),  przyczyny  i skutki zarażenia dla życia własnego (klasy II), jak żyć bez ryzyka AIDS (klasy III)

* higiena i zdrowie psychiczne – rola stresu w zaburzeniach zdrowia, sposoby efektywnego wypoczywania (zajęcia grupowe), zjawi-

sko „wyuczonej bezradności”, depresja, nerwice – przybliżenie tematyki podczas spotkań indywidualnych z uczniami i rodzicami

2. Zwiększanie świadomości młodzieży na temat  roli odżywiania dla zdrowia i zagrożeń związanych z odżywianiem niewłaściwym
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* poprzez treści na zajęciach przedmiotowych (piramida zdrowego żywienia, wskaźnik BMI, tworzenie prawidłowego jadłospisu, 

właściwy rozkład posiłków w ciągu dnia) 

*  lekcje wychowawcze i pogadanki na temat zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja, otyłość) oraz świadomego wybierania pro-

duktów żywieniowych (głównie klasy I), pozytywnych i negatywnych mód związanych z odżywianiem: zjawiska fastfood, slowfood 

(głównie klasy II i III)

* funkcjonowanie kuchni i stołówki szkolnej zapewniającej świeży, ciepły, zbilansowany posiłek w ciągu dnia oraz sklepiku szkolne-

go z kanapkami robionymi zgodnie z zasadami prawidłowego odżywiania. Zachęcanie uczniów do korzystania z oferty posiłków 

(szczególnie uczniów i rodziców klas I), współpraca z MOPS i instytucjami pozarządowymi przy zapewnieniu ciepłego posiłku 

uczniom w trudnej sytuacji materialnej

* udostępnianie uczniom i rodzicom literatury poradnikowej dotyczącej problemów z odżywianiem

*udział w programie Sanepidu „Trzymaj Formę”

3. Propagowanie aktywności fizycznej jako ważnego elementu profilaktyki chorób cywilizacyjnych i otyłości  

* szeroka oferta zajęć sportowych, lekcyjnych i pozalekcyjnych – dostosowanie zajęć do preferencji młodzieży, szczególnie propa-

gowanie pływania  jako sportu oddziaływującego pozytywnie na wszystkie układy organizmu ludzkiego

* organizowanie szkolnych imprez sportowych „Dzień Dziecka – Dniem Sportu w Szkole”,  międzyklasowych rozgrywek piłkar-

skich, sportowych, 

* gazetki informacyjne o wpływie sportu na zdrowie

4. Zwiększanie wiedzy i świadomości młodzieży na temat własnej płciowości, higieny i zapobiegania chorobom związanym z płcią

* spotkania z położną dla grup dziewcząt klas II 

* spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia dla chłopców z klas II

* elementy edukacji seksualnej z uwzględnieniem różnych metod antykoncepcji (różnice w potrzebach fizycznych i emocjonalnych 

dziewcząt i chłopców i wynikające z nich zachowania, odpowiedzialność za własne zachowania zw. z płcią (klas I  i II), antykon-

cepcja (za zgodą rodziców – klasy II i III) 

5. Zwiększanie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego ze strony niedozwolonych używek takich jak pa-
pierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze, 
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cholog
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POMOC, WSPARCIE

* lekcje wychowawcze i zajęcia warsztatowe na temat szkodliwego wpływu używek na ludzkie ciało i zdrowie (szczególnie zagro-

żenia ze strony papierosów i alkoholu) – klasy I

* lekcje wychowawcze i warsztatowe „Uzależnienie – co to znaczy, jak się w nie wpada”, zjawiska związane z uzależnieniem (na 

przykładzie narkotyków  i alkoholu) – klasy II

* lekcje wychowawcze i warsztatowe „Społeczne skutki nałogów, system pomocy osobom uzależnionym” – klasy III

* spotkania z fachowcami  zajmującymi się uzależnieniami  i korzystanie z doświadczeń osób uzależnionych  (głównie klasy III)

* zgromadzenie i udostępnianie młodzieży i rodzicom literatury  dotyczącej używek i uzależnień

* indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami dotyczące zażywania używek współpraca ukierunkowana na zapobieganie uzależ-

nieniom

* udział w programie profilaktycznym „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” – związanym z profilaktyką palenia papierosów (przy 

współpracy z Sanepidem)

* wyciąganie konsekwencji regulaminowych i informowanie rodziców i Straży Miejskiej o paleniu przez uczniów papierosów  

1. Rozwiązania organizacyjne dotyczące pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, 

psychologicznych i sytuacji kryzysowych:

* oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej dostosowywana do potrzeb uczniów, (opracowywanie Indywidualnych Progra-

mów Edukacyjno - Terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniami o nauczaniu specjalnym, opracowywanie form i działań pomoco-

wych dostosowanych do sytuacji i problemów ucznia - terapia pedagogiczna, socjoterapia)

* działanie Zespołu Kryzysowego - wypracowywanie przez Zespół rozwiązań sytuacji kryzysowych pojawiających się w środowi-

sku szkolnym  albo dotyczących ucznia

* kierowanie uczniów i rodziców do instytucji zewnętrznych  udzielających pomocy  terapeutycznej, wychowawczej, diagnostycz-

nej, takich jak: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, poradnie specjalistyczne: dla zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i 

alkoholu w Gdyni, PZP w Gdyni, Centrum Interwencji Kryzysowej w Wejherowie, Poradni zajmujących się 

terapią rodzin itp. Motywowanie do skorzystania z ich pomocy.

* organizacja nauczania indywidualnego i specjalnego dla uczniów ze szczególnymi problemami – przewlekle chorych, niepełno-

sprawnych, z zaburzeniami zachowania posiadających  orzeczenia PPP o potrzebie nauczania indywidualnego  lub specjalnego

* indywidualizowanie podejścia do uczniów wg zaleceń z opinii PPP i IPET  

* porady wychowawcze dla rodziców (indywidualna praca psychoedukacyjna z rodzicami)

psycholog, pedagog

psycholog, wycho-
wawca

pedagog, psycholog

biblioteka

psycholog, pedagog
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koordynator
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* zajęcia ze specjalistami dostosowane do problemu ucznia: indywidualne zajęcia i rozmowy  psychokorekcyjne z psychologiem,  

wychowawcze z pedagogiem, zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów z dysleksją rozwojową, grupowe zajęcia socjoterapeutyczne

dla uczniów łamiących regulamin szkoły i zasady współżycia społecznego, z trudną sytuacją rodzinną

* przedmiotowe zajęcia wyrównawcze dostępne dla wszystkich uczniów z problemami dydaktycznymi

2. Wsparcie uczniów niemogących dostosować się do wymagań – trudnych albo wycofanych, z problemami emocjonalnymi i pro-

blemami domowymi

* niesienie pomocy uczniom przez zajęcia biblioterapeutyczne

* zapewnienie miejsca w czytelni i pomocy w odrobieniu zadań domowych, przygotowaniu do lekcji

* umożliwienie rozładowania napięć emocjonalnych, wyciszanie w gabinecie psychologa szkolnego uczniów pobudzonych, przeży-

wających złość, smutek, nadmierną wesołość

* rozmowy z elementami terapii psychologicznej dla uczniów zgłaszających problemy psychologiczne

* wstępne diagnozowanie przyczyn problemów uczniów

*działania interwencyjne w przypadku problemów wynikających z trudnej sytuacji rodzinnej: wywiady z uczniami, rodzicami itp. 

oraz wizyty domowe, wnioskowanie i opiniowanie do Sądu Rodzinnego w przypadku szczególnie trudnych problemów rodzinnych, 

4. Pomoc i wsparcie dla uczniów z rodzin z problemami materialnymi, zaniedbanych opiekuńczo  

*  rozwijanie samopomocy koleżeńskiej w nauce („korki nie we wtorki”)

* współpraca z instytucjami: MOPS, UM Rumia – organizowanie grup uczniów uprawnionych do uzyskania pomocy materialnej 

(darmowych posiłków, wyprawek)

* poszukiwanie nowych możliwości finansowania posiłków i innych form pomocy w szkole dla uczniów potrzebujących (sponso-

rzy, organizacje pozarządowe)

* doraźna pomoc materialna dla uczniów w szczególnie trudnej sytuacji materialnej: akcja świątecznych paczek żywnościowych, 

pomoc rzeczowa ze środków uzbieranych przez Koło Caritas – odzież, przybory szkolne, zeszyty

* umożliwienie zakupu używanych tańszych podręczników przez organizowanie szkolnych kiermaszów podręczników

nauczyciele
wychowawca, psy-
cholog, pedagog

psycholog, pedagog,
terapeuta terapii pe-
dagog., socjotera-
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V. Ewaluacja programu

Działania wynikające z programu profilaktyki są dokumentowane wpisami w dziennikach, teczkach zespołu klasowego, jak i sprawozdaniami czy wnio-

skami z badań ankietowych.

Cząstkowa cena efektów realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki, obok bieżącego monitorowania oraz samooceny przeprowadzonej przez zainteresowane pod-

mioty, dokonuje się w trakcie posiedzeń zespołów wychowawczych, zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a całościowa ocena podczas plenarnego posiedzenia

Rady Pedagogicznej   podsumowującego pracę w ciągu całego roku szkolnego.  Ocena dokonywana jest na podstawie porównań nasilenia występowania zjawisk pozytywnych

i negatywnych w ciągu roku szkolnego (początek, koniec) oraz na podstawie porównań kolejnych lat szkolnych pod względem nasilenia zjawisk. Wynikające z oceny wnio-

ski przekazywane są do wiadomości Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. Ocenie poddawane są następujące elementy:

- funkcjonowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

- realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni specjalistycznych,

- realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy wychowawców klas,

- udział nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki,

- występowanie czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych,

- występowanie czynników chroniących,

- poziom współpracy środowiska szkolnego podczas działań profilaktycznych,

- poziom współpracy szkoły z instytucjami wymienionymi w punkcie I.

Podstawę dla formułowania ocen realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki stanowią: narzędzia stosowane w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy: spra-

wozdania z realizacji planów, analizy danych uzyskiwanych w procesie diagnozy sytuacji wychowawczej szkoły, dane statystyczne, obserwacje, za-

pisy w dokumentacji,  wyniki badań ankietowych, opinie i wnioski, programy, scenariusze, itp.
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