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 Podstawa prawna:  

• Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół.  

• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej, zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem  

• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 w sprawie ramowych statutów szkół i 

przedszkoli z później. zmianami. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CEL	  I	  ZADANIA	  SZKOLNO	  -‐	  PRZEDSZKOLNEJ	  PROFILAKTYKI	  

      Działalność edukacyjna naszej szkoły i przedszkola określana jest przez zestaw 

programów nauczania i wychowania, program wychowawczy i program profilaktyki 

dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, wychowanków oraz potrzeb środowiska. 

Nadrzędnym celem profilaktyki szkoły podstawowej i przedszkola jest chronienie ucznia 

przed zagrożeniami na każdym poziomie jego rozwoju. Ponadto należy rozwijać u ucznia, 

wychowanka  umiejętności nawiązywania kontaktu, usprawniać relacje interpersonalne. 

Stwarzać uczniowi sytuacje podnoszące jego poczucie wartości, nakłaniać do pracy nad sobą, 

wskazywać pozytywne wzorce. 

 

       Biorąc pod uwagę spostrzeżenia kadry dydaktycznej i specjalistów, motywy 

negatywnych zachowań uczniów, a także czynniki sprzyjające tworzeniu dobrej sytuacji 

wychowawczej szkoły i przedszkola należy przyjąć następujące kierunki działań 

profilaktycznych:  

A) dbać o bezpieczeństwo uczniów w szkole, przedszkolu i poza nimi 

B) promować zdrowy styl życia  

C) zapobiegać przemocy i agresji oraz stresowi 

D) zapobiegać niepowodzeniom szkolnym i przedszkolnym 

E) nieść pomoc uczniów z rodzin problemowych i w trudnej sytuacji materialnej                                                     

realizacja programów zdrowotnych (psychodietetyka) 

F) wspierać dzieci 6-letnie m.in.z uwagi na obniżenie wieku szkolnego 
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OKREŚLENIE	  KWESTII	  I	  KRYTERIÓW	  SZKOLNO	  -‐	  PRZEDSZKOLNEGO	  	  
PROGRAMU	  PROFILAKTYKI	  

NA	  PODSTAWIE	  OCENY	  POTRZEB	  I	  ZASOBÓW	  SZKOŁY,	  PRZEDSZKOLA	  SKOMPONOWANO	  

PROGRAM	  PROFILAKTYKI	  OBEJMUJĄCY	  PONIŻSZE	  BLOKI	  TEMATYCZNE	  (OBSZARY).	  

 

 

 
 

Bezpieczeństwo 

• Zapobieganie niebezpieczeństwom w szkole i w przedszkolu 
• Osłabienie czynników ryzyka 
• Wczesna interwencja w sytuacji zaistniałego ryzyka  
• Diagnoza zagrożeń i niebezpieczeństwa w szkole, przedszkolu 
• Zwiększenie samoświadomości uczniów, wychowanków co do niebezpieczeństwa i 

zagrożeń 
• Zapobieganie zachowaniom agresywnym 

Bezpieczeństwo	  

Zdrowie	  

Psyche	  
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Zdrowie 

• Zachowania prozdrowotne 

• Psychodietetyka 
 

 Psyche 

• Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka i dobro uczniów, wychowanków, 
• Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez przeciwdziałanie 

niepowodzeniom szkolnym 
• Motywowanie uczniów do nauki,  
• Wspieranie uczniów zdolnych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów, 
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości, 
• Rozwijanie samoświadomości i akceptacji siebie, 
• Rozwijanie pozytywnego myślenia, 
• Kształtowanie zachowań asertywnych, zapoznanie z podstawowymi informacjami na 

temat asertywności, 
• Zaznajomienie z pojęciem: emocje, oraz ich rodzajami,  
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, 
• Rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i przyznawania się do błędów, 
• Rozwijanie umiejętności współpracy, budowanie zaufania, 
• Przełamywanie onieśmielenia, współpraca i integracja 
• Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych, 
• Rozwijanie postaw życzliwości, szacunku i zrozumienia, 
• Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, grupy, klasy, społeczności lokalnej, 
• Kształtowanie umiejętności rozumienia własnych ról społecznych,  
• Rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła, 
• Kształtowanie poczucia tożsamości i przynależności do danego miejsca, 

 
 

Metody pracy 

• Ankiety 
• Burza mózgów 
• Pogadanki, dyskusje 
• Warsztaty 
• Drama 
• Gry i zabawy  
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PROJEKTY	  PROGRAMU	  PROFILAKTYCZNEGO	  

Jak radzić sobie ze stresem 

Wprowadzenie do projektu. Idea projektu Kształtowanie  umiejętności radzenia sobie ze stresem 

zagrażającym prawidłowemu rozwojowi psychicznemu                                  

i fizycznemu u dzieci oraz eliminacja zachowań agresywnych 

przy aktywnym treningu relaksacyjnym 

Opis wybranego modelu i strategii Model edukacji społecznej, strategia edukacyjna - pomoc                        

w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych                           

i społecznych. Model promocji zdrowia, strategia pozytywna, 

skoncentrowana na zasobach i rozwoju czynników 

chroniących.  

Cele główne programu 

 

- rozwijanie samoświadomości o negatywnych skutkach stresu 

i kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nim, 

- pomoc w samoakceptacji uczniów, rozwijanie wiary we 

własne siły, 

- integracja grupy, 

- wyeliminowanie (ograniczenie) agresji, spowodowanej 

nadmiernym stresem, 

- wyeliminowanie depresji i załamań psychicznych 

spowodowanych brakiem umiejętności radzenia sobie                         

z emocjami oraz nasilonym stresem, 

- kształtowanie umiejętności wyciszenia się i odprężenia 

poprzez ćwiczenia relaksacyjne oraz jogę.  

• Cele szczegółowe 

 

- uczeń wie co to stres i jak może się on objawiać, 

- uczeń zna negatywne skutki stresu, ma świadomość o 

chorobach jakie może wywołać przy dużym nasileniu i długim 

czasie oddziaływania na organizm, 

- uczeń zna metody radzenia sobie ze stresem, stara się 

eliminować jego wpływ, 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan swojego 

zdrowia i umysłu, 

- potrafi wskazać sposoby uniknięcia stresu , 

- uczeń wierzy w swoje siły, zna swoją wartość, 

- uczeń potrafi wskazać swoje mocne cechy i dobre strony, 

- uczeń chce rozwijać swoje umiejętności, 

- rozumie, że należy podejmować działania w kierunku 

rozwijania swojej osobowości, 

- zna pozytywne i negatywne czynniki jakie wpływają na 

kształtowanie ich samych, 

- uczeń wie co to agresja, przemoc i do czego prowadzi, 

- zna metody radzenia sobie z agresją, 
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- potrafi argumentami bronić swoich przekonań i racji, 

- wie, że w życiu zdarzają się zarówno porażki jak i sukcesy, 

- potrafi znosić porażkę nie mając do siebie pretensji i żalu, 

- potrafi reagować w sytuacjach zagrożenia w inny sposób niż 

agresja, 

- uczeń stara się pracować nad swoim umysłem aby 

zminimalizować negatywne skutki stresu, 

- uczeń potrafi krytycznie wskazać stan swojego narażenia na 

stres, 

- uczeń zna metody ćwiczeń relaksacyjnych i wyciszających, 

- uczeń zdaje sobie sprawę, że mają one duży wpływ na 

jasność i czystość umysłu, 

- uczeń chętnie podejmuje działania mające na celu 

zniwelowanie negatywnych skutków działania stresu. 

Metody i formy pracy: 

 

- praca w grupach 

- praca indywidualna 

- burza mózgów 

- mapa myśli 

- pogadanka 

- dyskusja 

- prace plastyczne 

- ćwiczenia relaksacyjne i fizyczne 

 

 

Urzeczywistnianie marzeń, jak dotknąć gwiazd? Czyli 

wzmacnianie poczucia własnej wartości 

Wprowadzenie do projektu. Idea projektu Gwiazdy są tu symbolem marzeń, potrzeb i oczekiwań jakie ma 

każdy uczestnik zajęć. Projekt skierowany jest do dzieci           

w wieku 7-13 lat uczęszczających do wrocławskich szkół                        

i świetlic środowiskowych. Są to osoby, które w sposób 

szczególny potrzebują pomocy w procesie kształtowania/ 

wzmacniania poczucia własnej wartości i wiary w siebie, swoje 

możliwości. 

Celem projektu Takie skonstruowanie zadań, dzięki którym dzieci będą mogły 

zrozumieć, jakie cechy i umiejętności są potrzebne do tego, by 

dosięgnąć gwiazd, czyli skutecznie realizować swoje plany, 

pomysły. Ma on także pomóc uczestnikom lepiej poznać siebie, 

swoje wady i zalety, wykluczyć negatywne myślenie o sobie, o 

innych, o przyszłości. Przede wszystkim jednak podstawowym 

celem, jest to, by wychowankowie sami posiedli takie 

kwalifikacje, które pozwolą im odkrywać siebie, obiecująco 
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patrzeć na świat i jego oferty, wierzyć w siebie, a w efekcie 

tych doświadczeń – posiąść wysokie poczucie własnej 

wartości. W związku z tym wychowankowie dowiedzą się 

również wielu cennych informacji na temat własnych uczuć, 

emocji. Obok wiedzy merytorycznej na ich temat posiądą 

również praktyczne wskazówki na temat tego jak sobie z nimi 

radzić. Oczekuje się, że dzieci po zakończeniu projektu będą 

przejawiać większą samoświadomość, tolerancję względem 

własnej osoby jaki i innych, będą szanować siebie, a także 

asertywnie bronić swojego zdania, unikając zachowań 

agresywnych. Z kolei poczucie wewnętrznego spokoju i 

umiejętność panowania nad emocjami, pozwoli im budować 

wartościowe relacje interpersonalne, które opierają się na 

szacunku i zrozumieniu względem drugiego człowieka. Zakłada 

się również, że w trakcie trwania zajęć wychowankowie będą 

mieli okazję osiągać równowagę psychiczną, będą zadowoleni 

i dumni z podejmowanych przez siebie działań i aktywności, 

dzięki czemu będą charakteryzować się dobrym 

samopoczuciem i pozytywnym uosobieniem. Dzięki 

proponowanym zmianom jakość całego procesu nauczania, w 

którym uczestniczą wychowankowie znacznie wzrośnie, 

ulegnie poprawie, a w przyszłości oni sami będą lepiej radzić 

sobie w życiu osobistym i zawodowym. Cele poszczególnych 

bloków tematycznych przeplatają się ze sobą, dzięki czemu 

treść wszystkich ćwiczeń pełni spójną całość. Program opiera 

się na ćwiczeniach praktycznych, by były one łatwiejsze do 

zapamiętania, ciekawsze, by pochłaniały więcej uwagi dzieci 

jest, takie skonstruowanie zadań, dzięki którym dzieci będą 

mogły zrozumieć, jakie cechy i umiejętności są potrzebne do 

tego, by dosięgnąć gwiazd, czyli skutecznie realizować swoje 

plany, pomysły. Ma on także pomóc uczestnikom lepiej poznać 

siebie, swoje wady i zalety, wykluczyć negatywne myślenie o 

sobie, o innych, o przyszłości. Przede wszystkim jednak 

podstawowym celem, jest to, by wychowankowie sami posiedli 

takie kwalifikacje, które pozwolą im odkrywać siebie, 

obiecująco patrzeć na świat i jego oferty, wierzyć w siebie, a w 

efekcie tych doświadczeń – posiąść wysokie poczucie własnej 

wartości. W związku z tym wychowankowie dowiedzą się 

również wielu cennych informacji na temat własnych uczuć, 

emocji. Obok wiedzy merytorycznej na ich temat posiądą 

również praktyczne wskazówki na temat tego jak sobie z nimi 

radzić. Oczekuje się, że dzieci po zakończeniu projektu będą 

przejawiać większą samoświadomość, tolerancję względem 

własnej osoby jaki i innych, będą szanować siebie, a także 

asertywnie bronić swojego zdania, unikając zachowań 
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agresywnych. Z kolei poczucie wewnętrznego spokoju                                  

i umiejętność panowania nad emocjami, pozwoli im budować 

wartościowe relacje interpersonalne, które opierają się na 

szacunku i zrozumieniu względem drugiego człowieka. Zakłada 

się również, że w trakcie trwania zajęć wychowankowie będą 

mieli okazję osiągać równowagę psychiczną, będą zadowoleni 

i dumni z podejmowanych przez siebie działań i aktywności, 

dzięki czemu będą charakteryzować się dobrym 

samopoczuciem i pozytywnym uosobieniem. Dzięki 

proponowanym zmianom jakość całego procesu nauczania, w 

którym uczestniczą wychowankowie znacznie wzrośnie, 

ulegnie poprawie, a w przyszłości oni sami będą lepiej radzić 

sobie w życiu osobistym i zawodowym. Cele poszczególnych 

bloków tematycznych przeplatają się ze sobą, dzięki czemu 

treść wszystkich ćwiczeń pełni spójną całość. Program opiera 

się na ćwiczeniach praktycznych, by były one łatwiejsze do 

zapamiętania, ciekawsze, by pochłaniały więcej uwagi dzieci.  

Projekt zawiera następujące bloki 

tematyczne 

Blok I: 

Urzeczywistnianie marzeń, jak dotknąć gwiazd? Czyli 

wzmacnianie poczucia własnej wartości  

Blok II: 

Samoakceptacja, pewność siebie, czyli: jestem wartościowym 

człowiekiem 

Blok III: 

Znam siebie i bronię swojego zdania. O asertywności  

Blok IV: 

Pozytywne myślenie drogą do sukcesu 

Blok V:  

Radość, złość, żal, czyli jak radzić sobie z emocjami 

Blok VI: 

Razem łatwiej, czyli współpracujemy, by osiągać nasze cele 

Cele szczegółowe Wychowanek: 

• zna swoje mocne i słabe strony, wie jak je konstruktywnie 

wykorzystywać, planuje ich rozwój, 

• precyzuje swoje marzenia, pragnienia, cele, 

zainteresowania, uczucia, 

• tworzy listę swoich marzeń, potrafi o nich mówić, 

• wie jakie cechy są pomocne podczas realizowania 

marzeń, 

• jest świadomy swojej wartości, patrzy na siebie 

pozytywnie, 

• wie, że jego los zależy od niego, nie jest skazany na 

niepowodzenie, 

• wie, że każdy jest inny i niepowtarzalny. 
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• akceptuje siebie i innych, dostrzega swoją wartość, 

• docenia i szanuje swoje mocne i słabe strony, oraz wady i 

zalety innych, 

• akceptuje swój wygląd zewnętrzny, 

• wierzy we własne siły i możliwości, 

• jest dumny ze swoich osiągnięć, 

• wie, że ma prawo do wyrażania swojej odmienności, 

próbuje ją wyrażać, 

• szanuje odmienność innych osób, 

• wypowiada się na temat przeszłości, teraźniejszości, 

przyszłości,  

• wie czym jest asertywność, 

• rozpoznaje zachowania asertywne, uległe, agresywne, 

• zna cechy osoby asertywnej i przejawiającej zachowania 

uległe, 

• wzmacnia przekonanie o własnej skuteczności i prawie 

wyrażania siebie, swojego zdania, 

• wyraża swoje zdanie w sposób asertywny, zna prawa 

asertywne, 

• zna swoje prawo do odmawiania innym osobom, 

• ma świadomość własnych praw, 

• wie jakie uczucia towarzyszą osobom, których prawa są 

łamane, 

• potrafi nazywać swój nastrój, pokazywać uczucia przy 

pomocy gestów i mimiki, 

• rozróżnia ocenę od opinii, 

• potrafi przyznać się do popełnionego błędu, 

• wie, jak ważne jest pozytywne myślenie w życiu człowieka, 

podejmuje działania, które zwiększają jego pozytywną 

energię, 

• wie, jakie działania, zachowania pozwalają uchronić od 

negatywnego nastawienia do ludzi, świata, własnej osoby, 

• wie, jakie myśli działania, uczucia towarzyszą osobie, 

która myśli pozytywnie/negatywnie, 

• pozbywa się strachu, negatywnych myśli,  

• wie co to są: emocje, uczucia, 

• rozpoznaje i wyraża swoje emocje, 

• opisuje emocje, które towarzyszą mu w różnych 

sytuacjach, 

• wskazuje sytuacje, w których jest szczęśliwy/ smutny, 

• wie, dlaczego niektóre emocje są trudne, wie jak sobie z 

nimi radzić, 

• wie, jak emocje wpływają na człowieka, jego zachowania i 
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działania, 

• rozumie, że każdy ma prawo do wyrażania uczuć na swój 

własny sposób, 

• wie, czym jest złość i do jakich zachowań może 

doprowadzić, 

• używa sformułowań, technik, które niwelują złość, 

• wie co się dzieje z człowiekiem gdy się złości, 

• wie jak on sam reaguje, gdy jest zły, 

• potrafi ustosunkować się do zachowań agresywnych,  

• potrafi artykułować swoją złość, bez przejawiania 

zachowań agresywnych, 

• wie, jak ważna jest współpraca, 

• bierze odpowiedzialność za siebie i innych, 

• wykazuje się życzliwości i zrozumieniem względem 

innych, 

• darzy zaufaniem swoich kolegów/ koleżanki, 

• wie jakie cechy pomagają we współpracy a jakie 

przeszkadzają. 

• podejmuje działania w celu zmiany własnych zachowań, 

które mogą we współpracy przeszkadzać, 

• chętnie pomaga innym, wykazuje się zaangażowaniem, 

• przełamuje onieśmielenie i wstyd, 

• buduje relacje oparte na współpracy i zrozumieniu. 

Metody 

 

Oparte na praktycznej działalności uczniów: zajęcia 

praktyczne, 

Słowna: pogadanka, wyjaśnienie, dyskusja, 

Aktywizująca: burza mózgów, inscenizacje 

Formy 

 

Indywidualna, zbiorowa 

 

Moja Droga do Zdrowia 

Moja droga do Zdrowia” to projekt edukacji zdrowotnej, którego celem jest kształtowanie 
społecznej umiejętności holistycznego rozumienia czynników wpływających na zdrowie. 
W ciągu ostatnich trzech dekad promocja zdrowia rozwinęła się w kierunku nowoczesnej 
nauki opartej o solidne podstawy badawcze. Dzisiaj wiemy, że uwarunkowania społeczne i 
związane z nimi codzienne ludzkie wybory związane z uzależnieniami, złym odżywianiem, 
niską aktywnością fizyczną i brakiem umiejętności kierowania stresem są przyczyną połowy 
przedwczesnych zgonów. Koszty związane z leczeniem chorób, będących konsekwencją 
niezdrowego stylu życia, stanowią połowę wszystkich kosztów opieki zdrowotnej, a straty 
ponoszone przez gospodarkę, tego powodu, są dwukrotnie wyższe. Działania z zakresu 
promocji zdrowia, które uczą umiejętności odczytywania zdrowia w różnych obszarach 
działalności człowieka i kształtują na tej podstawie zdrowy stylu życia, stanowią największą 
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szansę na zahamowanie niekorzystnych zjawisk i budowanie społeczeństwa ludzi zdrowych. 
WHO zwraca uwagę na konieczność dokonania reorientacji w szeroko rozumianej ochronie 
zdrowia, w kierunku promocji zdrowego stylu życia, prowadzenia i wspierania edukacji 
prozdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz badań monitorujących stan zdrowotności                 
i osiągnięte efekty promocji zdrowia. Projekt „Moja Droga do Zdrowia’ wychodzi naprzeciw 
tym potrzebom. 

Materiały do projektu Moja Droga do Zdrowia 

W ramach projektu Moja Droga do Zdrowia pracowano materiały edukacyjne służące: 

• przekazywaniu dzieciom 6 - 12 letnim wiedzy na temat zdrowia – zdrowia 
rozumianego holistycznie, jako najbliższej i najcenniejszej wartości dla człowieka, 

• promocji zachowań zdrowotnych wśród dzieci (promocja: aktywności fizycznej, 
zdrowego odżywiania oraz szeregu działań, które budują jakość życia człowieka 
oraz tworzą społeczne ekonomiczne uwarunkowania – główną determinantę 
zdrowia) 

• edukacji rodziców dotyczącej działań na rzecz budowania potencjału zdrowotnego 
dziecka –uświadomienie zakresu odpowiedzialność za zdrowie dziecka oraz 
obszaru możliwości pomnażania zdrowia i jego ochrony  

„Chodź zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym” 
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Integracja od przedszkola  

Program kształtujący postawy akceptacji, zrozumienia i współdziałania z osobami z 
niepełnosprawnością,  przeznaczony dla dzieci przedszkolnych. 

Materiały	  w	  Załączniku	  1.	  
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ZADANIA	  PROFILAKTYCZNE	  

Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły i przedszkola. 

• informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich 
wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących, jak pozostałych 
nauczycieli i pracowników szkoły, 

• obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na 
przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia. 

• wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności 
odmawiania i negocjacji, 

• natychmiastowa, zgodna ze Statutem Szkoły/Przedszkola reakcja na przejawy 
agresji rówieśniczej, przemocy  i zachowania dyskryminacyjne. 

• dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności 
rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

 

Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych, grup przedszkolnych. 

• pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, 
uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom 
możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: 
wychowawcy, pedagoga, psychologa, dyrektora szkoły, 

• podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów - godziny wychowawcze 
dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych,                            
w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.), 

• współpraca z rodziną- inicjowanie spotkań mających na celu omawianie 
problemów wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki profilaktyczne, 

• realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia 
alkoholu, przeciwdziałania agresji , rozwijania umiejętności interpersonalnych, 

• wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych, 
• organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce, 
• kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, 

szkoły i otoczenia, 
• systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich 

dzieci, 
• pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu 

wartości. 
 

Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego 

• pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
• wprowadzanie zewnętrznych programów profilaktycznych  
• organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, 

lekarza, 
• pedagogizacja rodziców. 
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Zadania profilaktyczne psychologa szkolnego 

• pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
• indywidualna pomoc uczniom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, 
• organizowanie pogadanek, prelekcji i godzin wychowawczych dla uczniów, 
• psychoedukacja  rodziców, 
• wsparcie nauczycieli. 

 

EWALUACJA	  DZIAŁAŃ	  PROFILAKTYCZNYCH	  
 

• Diagnozowanie potrzeb występujących w danej instytucji 
• Formułowanie celów – jakie efekty działań profilaktycznych można osiągnąć w 

dłuższej perspektywie 
• Określenie zadań i metod – jakie realistyczne działania powinny być 

przeprowadzone dla osiągnięcia tych celów i przy pomocy jakich metod 
• Rozpoznawanie zasobów potrzebnych do realizacji tych zadań 
• Pozyskiwanie środków finansowych dla realizacji programów profilaktycznych 
• Tworzenie zespołów potrzebnych dla realizacji programów profilaktycznych 
• Wdrażanie opracowanych projektów programów 
• Ocena realizacji – ustalenie wskaźników i sposobów rejestracji zmian 
• Aktualizacja programów 

 
 


