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UCHWAŁA NR XIII/107/2011
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2012 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm .), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, 
poz.473 z póź.zm) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179 
poz. 1485 z późn.zm .) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2012 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/107/2011  

Rady Gminy Bogoria  

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE NA 2012r. 

Alkohol od szeregu lat stanowi w naszym Państwie wielki problem, a w szczególności nadmierne jego 
spożywanie. Powoduje on wiele nieszczęść takich jak wypadki drogowe, w których giną tysiące ludzi, a dużo 
więcej z nich pozostaje rannych, przykutych do łóżek szpitalnych. Wiele ofiar wypadków pozostaje kalekami do 
końca życia. 

Największy problem stanowi on w rodzinach, powoduje przemoc w rodzinach zarówno między małżonkami, 
osobami starszymi, jak i dziećmi. 

Alkohol spożywany w dużych ilościach „rujnuje” gospodarstwa domowe i doprowadza je do biedy, często 
jest główną przyczyną rozpadu związków małżeńskich. 

Aby zapobiegać tym zjawiskom Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął ustawę o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz.U. 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź.zm.). 
Ustawa ta była kilkanaście razy zmieniana, ale nadal obowiązuje. 

Ustawa ta, jako zadanie własne przekazuje do realizacji samorządom gminy. 

Drugim problemem, który powstał niezbyt dawno jest narkomania. W tej dziedzinie również powstała ustawa 
o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 19 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). Zjawisko 
narkomanii na terenie naszej gminy w zasadzie nie występuje. 

W oparciu o powyższe ustawy ustala się: 

ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE 

Zadanie I 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków oraz ich rodzin: 

1. Zapewnienie informacji o możliwościach korzystania z usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich 
rodzin, 

2. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, które podjęły się leczenia lub rehabilitacji. 

3. Organizowanie cyklicznych rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków (lekarz, psycholog) 
na terenie gminy i motywowanie ich do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego. 

4. Wspieranie placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień. 

Zadanie II 

Wspieranie psychospołeczne i prawne rodzin, w których w związku z nadużywaniem alkoholu 
i narkotyków występuje przemoc: 

1. Systematyczne szkolenia i kursy dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

2. Organizacja świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz doposażenie ich w sprzęt 
i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych, 

3. Dofinansowanie w miarę potrzeb wyżywienia dzieci i młodzieży w szkołach z rodzin zagrożonych 
alkoholizmem oraz finansowanie kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 
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4. Upowszechnienie wiedzy (ulotki, plakaty) o możliwościach i procedurze administracyjno-prawnej 
kierowania osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe oraz działaniach, jakie może podjąć osoba 
doznająca przemocy w celu powstrzymania i uwolnienia od przemocy jak i od sprawcy, 

5. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych i narad w zakresie prac z dziećmi z rodzin z problemem 
alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla pedagogów, 
psychologów, nauczycieli, którzy są zatrudnieni deklarują gotowość takiej pracy. 

6. Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez: 

a) Tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

b) Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
(kuratorami, prokuratorami, sędziami), 

c) Wdrażanie procedur interwencji pracowników lecznictwa odwykowego w przypadkach przemocy w rodzinie, 

d) Prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska przemocy w rodzinie, 
w szczególności z problemem alkoholowym. 

7. Zintensyfikowanie działań służących wdrażaniu „Niebieskich Kart” celem rozpoznania zaburzeń życia 
rodzinnego wywołanych nadużywaniem alkoholu. 

Zadanie III 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród mieszkańców gminy, a w szczególności 
młodzieży i dzieci: 

1. Realizowanie i finansowanie ogólnopolskich programów z profilaktyki uzależnień dla uczniów, nauczycieli 
i rodziców w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki, uczenie umiejętności 
służących zdrowemu i trzeźwemu stylu życia. 

2. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych. 

3. Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, poprzez dofinansowanie 
lokalnych imprez rozrywkowych, sportowych, wystaw dla dzieci i młodzieży na tematy związane z profilaktyką 
problemów alkoholowych w szkołach przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bogorii i Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. 

4. Dofinansowanie form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie wakacyjnych obozów 
wypoczynkowo-terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

5. Wspieranie działań profilaktycznych szkół, poprzez fundowanie nagród w organizowanych konkursach 
plastycznych, muzycznych, recytatorskich i sportowych. 

6. Współpraca z Radami Pedagogicznymi i Pedagogami Szkolnymi nad realizacją „Programów 
przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” zatwierdzonymi przez Rady Pedagogiczne, Rady 
Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

7. Doposażenie placówek prowadzących powyższe programy w pomoce i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć 
socjoterapeutycznych i sportowych. 

Zadanie IV 

Wspierania działalności organizacji, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, które w swojej 
działalności, statucie lub pracy są ukierunkowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych: 

1. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy finansowej na prowadzenie tej 
działalności. 

2. Wsparcie edukacyjne i finansowe dla podmiotów niepaństwowych zajmujących się statutowo 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

3. Wspomaganie finansowe działalności organizacji młodzieżowych promujących zdrowy tryb życia 
i abstynencję, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji harcerskich. 
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4. Cykliczne badanie i systematyczne monitorowanie zjawisk dotyczących uzależnień na terenie gminy, 
w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

5. Dofinansowanie kolonii, wyjazdów integracyjnych, wycieczek, zimowisk, festynów dla dzieci i młodzieży, 
w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka. 

6. Organizowanie spotkań nauczycieli, wychowawców i rodziców z pedagogiem lub psychologiem w celu 
poszerzenia wiedzy w zakresie patologii społecznej i przemocy. 

7. Pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - osób 
kierowanych przez GKRPA na leczenie odwykowe. 

Zadanie V 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazów i promocji 
napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu: 

1. Przeprowadzanie kampanii informacyjnej wśród osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w cyklicznych kontrolach 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie: 

a) Przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz obowiązującej Uchwały Rady Gminy w Bogorii, 

b) Przestrzeganie warunków określonych w udzielanych zezwoleniach. 

3. Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie 
z postanowieniami Uchwały Rady Gminy dotyczącymi lokalizacji punktów sprzedaży i limitów. 

Zadanie VI 

Rozwiązywanie problemów przemocy w rodzinie: 

1. Wspieranie i współpraca z zespołem interdyscyplinarnym powołanym przez Wójta Gminy do podejmowania 
działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Współpraca z grupami roboczymi tworzonymi przez zespoły interdyscyplinarne w celu rozwiązywania 
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

Zadanie VII 

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

1. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za posiedzenie GKRPA, udział w sesjach Sądu, prowadzenie 
rozmów indywidualnych z osobami nadużywającymi alkoholu, opiniowanie wniosków, przeprowadzanie kontroli 
w punktach sprzedaży, opracowywanie programu i sprawozdań z działalności Komisji oraz udział w sesjach Rady 
Gminy w Bogorii i Komisjach. 

2. Wysokość wynagrodzenia wynosi 160,00 zł. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2012 
rok 

PRELIMINARZ WYDATKÓW 

w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2012 rok. 

 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Dysponent Termin 
realizacji 

I. 
Zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków oraz ich rodzin 

Dofinansowanie w miarę potrzeb organizowania rozmów z osobami 
uzależnionymi na terenie gminy Bogoria i motywowanie ich do 
podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego. 

Dofinansowanie placówek zajmujących się 
rozwiązywaniem problemów uzależnień. 

Wójt Gminy 
w Bogorii na 
podstawie opinii 
GKRPA 

cały rok 

Koszt realizacji zadania I : 500,00 zł 

Finansowanie szkoleń i kursów dla członków Komisji. 

Dofinansowanie świetlic w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia 
zajęć terapeutycznych i profilaktycznych 

Dofinansowanie w miarę potrzeb dożywiania dzieci i młodzieży 
w szkołach z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 

Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych i narad w zakresie 
prac z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym 

II. 
Wspieranie psychospołeczne i prawne 
rodzin, w których w związku 
z nadużywaniem alkoholu 
i narkotyków występuje przemocy 

Zwiększenie skuteczności interwencji wobec przemocy i innych 
zaburzeń funkcjonowania rodziny (szkolenia, procedura „Niebieska 
Karta”) 

Wójt Gminy 
w Bogorii na 
podstawie opinii 
GKRPA 

cały rok 

Koszt realizacji zadania II : 3.500,00 zł 

Finansowanie ogólnopolskich programów z profilaktyki uzależnień dla 
uczniów, nauczycieli i rodziców w placówkach oświatowych w ramach 
szkolnych programów profilaktyki. 

III. 
Prowadzenie działalności 
profilaktycznej, edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii wśród 
mieszkańców gminy, a w 
szczególności młodzieży i dzieci 

Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla Komisji oraz szkół 
oraz zakup materiałów biurowych dla Komisji. 

Dofinansowanie lokalnych imprez rozrywkowych, sportowych, wystaw 
dla dzieci 
I młodzieży na tematy związane z profilaktyką 
Problemów alkoholowych w szkołach przy współpracy z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Bogorii i Gminnym Ośrodkiem Kultury – formy 

Wójt Gminy 
w Bogorii na 
podstawie opinii 
GKRPA 

cały rok 
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spędzania wolnego czasu. 

Dofinansowanie form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie 
wakacyjnych obozów wypoczynkowo-terapeutycznych dla dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym, 

Wspieranie finansowe działań profilaktycznych szkół, poprzez 
fundowanie nagród w organizowanych konkursach plastycznych, 
muzycznych, recytatorskich i sportowych. 

Współpraca z Radami Pedagogicznymi i Pedagogami Szkolnymi nad 
realizacją „Programów przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci 
i młodzieży” zatwierdzonymi przez Rady Pedagogiczne, Rady 
Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

Doposażenie placówek ( w tym świetlic szkolnych) prowadzących 
powyższe programy w pomoce i sprzęt i materiały niezbędne do 
realizacji zajęć socjoterapeutycznych i sportowych. 

Wójt Gminy 
w Bogorii na 
podstawie opinii 
GKRPA 

cały rok 

Koszt realizacji zadania III : 17.000,00 zł 

Pomoc finansowa instytucjom i stowarzyszeniom kulturalnym, 
sportowym i oświatowym w zakresie zagospodarowania czasu wolnego 
dzieci i młodzieży. 

Wspomaganie finansowe działalności organizacji młodzieżowych 
promujących zdrowy tryb życia i abstynencję, ze szczególnym 
uwzględnieniem organizacji harcerskich. 

Finansowanie badań dotyczących skali zjawiska alkoholizmu, 
narkomanii i przemocy wśród dzieci i młodzieży. 

Dofinansowanie kolonii, wyjazdów integracyjnych, wycieczek, 
zimowisk, festynów dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób szczególnie 
narażonych na działanie czynników ryzyka. 

IV. 
Wspierania działalności organizacji, 
instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, 
które w swojej działalności, statucie 
lub pracy są ukierunkowane na 
profilaktykę 
i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych 

Pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez biegłych 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - osób kierowanych przez 
GKRPA na leczenie odwykowe. 

Wójt Gminy 
w Bogorii na 
podstawie opinii 
GKRPA 

cały rok 

Koszt realizacji zadania IV : 18.000,00 zł 

Przeprowadzanie kampanii informatycznej wśród osób prowadzących 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

Udział członków GKRPA w cyklicznych kontrolach punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych. 

Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Gminy 
dotyczącymi lokalizacji punktów sprzedaży i limitów. 

V 
Podejmowanie interwencji w związku 
z naruszeniem przepisów dotyczących 
zakazów i promocji napojów 
alkoholowych i sprzedaży alkoholu 

VII 
Wynagrodzenia członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Wynagrodzenie za posiedzenie GKRPA, udział w sesjach Sądu, 
prowadzenie rozmów indywidualnych z osobami nadużywającymi 

Wójt Gminy 
w Bogorii 
i GKRPA 

cały rok 
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alkoholu, przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży, opiniowanie 
wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
opracowywanie programu i sprawozdań z działalności Komisji, udział 
w sesjach Rady Gminy w Bogorii i Komisjach 

Koszt realizacji zadania V i VII : 14.000,00 zł 

VI 
Rozwiązywanie problemów przemocy 
w rodzinie 

Wspieranie i współpraca z zespołem interdyscyplinarnym powołanym 
przez Wójta Gminy do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

Współpraca z grupami roboczymi tworzonymi przez zespoły 
interdyscyplinarne w celu 
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach 

Wójt Gminy 
w Bogorii 
i GKRPA 

cały rok 

Koszt realizacji zadania VI : 2.000,00 zł 

Dofinansowanie zajęć z uczniami na temat środków uzależniających, 
a w szczególności narkotyków. 

Dofinansowanie koncertów, spektakli i warsztatów profilaktycznych dla 
uczniów i ich rodziców. 

Dofinansowanie druku ulotek informacyjnych oraz badań ankietowych 
dotyczących występowania zjawiska narkomanii na terenie gminy. 

Załącznik do GPRPA: 

Współpraca w zakresie realizacji 
szkolnych programów 
przeciwdziałania narkomanii 
GPRPA 

Dofinansowanie i współudział w ogólnopolskich i lokalnych 
kampaniach dotyczących problemu narkomanii. 

Wójt Gminy 
w Bogorii 
i GKRPA 

cały rok 

Koszt realizacji zadania (przeciwdziałanie narkomanii) 5.000,00 zł 

WYDATKI w 2012 roku wynoszą 60.000 ,00 zł 

Ogółem dochody w kwocie 60.000,00 zł stanowią opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych. 
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Załącznik nr 2 
do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2012r. 

W oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 
1982r. (Dz. U. Nr 70, poz. 473 z 2007r. z późn. zm.) oraz o Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 19 
lipca 2005r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) pełnomocnik Wójta Gminy ds. narkomanii załącza do 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii 
i Przemocy w Rodzinie na 2012r.” informację o działaniach zaplanowanych do realizacji na rok 2012. Są one 
następujące: 

 

Lp. Nazwa wydarzenia/ 
Rodzaj działań 

Miejsce 
realizacji 

Data 
wydarzenia Opis Uwagi 

Pogadanki, zajęcia 
i konkursy z uczniami na 
temat środków 
uzależniających, a w 
szczególności narkotyków 
i alkoholu oraz ich wpływu 
na organizm młodego 
człowieka. 

Publiczne 
Gimnazjum 
im. Jana 
Pawła II 
w Bogorii 

na bieżąco W poszczególnych klasach 
odbędą się zajęcia 
z uczniami w ramach 
godzin z wychowawcą oraz 
zajęć z pedagogiem 
szkolnym. 

Zajęcia sportowe UKS 
„Zorza” oraz pozostałe 
zajęcia pozalekcyjne. 

Publiczne 
Gimnazjum 
im. Jana 
Pawła II 
w Bogorii 

L.O. im. Jana 
Pawła II 
w Bogorii 

na bieżąco Młodzież poprzez udział 
w zajęciach pozalekcyjnych 
uczy się spędzania wolnego 
czasu w sposób zdrowy 
i bezpieczny. 

Spektakl lub warsztaty 
profilaktyczne dla 
społeczności szkolnej 
w ramach profilaktyki 
pierwszorzędowej. 

P.G. im. Jana 
Pawła II 
w Bogorii 

luty/ listopad 
2010 

Do realizacji tego zadania 
zaproszeni zostaną 
wykwalifikowani 
specjaliści. Uczniowie 
zaangażują się również 
osobiście w to działanie. 

Spotkania uczniów 
z dzielnicowym PP 
w Bogorii, strażą gminną 
lub kuratorem sądowym 

P.G. im. Jana 
Pawła II 
w Bogorii 

w ciągu roku Uczniowie zostaną 
zapoznani z prawnym 
aspektem zażywania, 
posiadania lub 
rozprowadzania narkotyków 
przez młodzież. 

Zorganizowanie spotkania 
z rodzicami. 

P.G. im. Jana 
Pawła II 
w Bogorii 

raz w roku Rodzice poszerzą swoją 
wiedzę dotyczącą 
problemów wieku 
dorastania, sposobów 
właściwej komunikacji 
z dzieckiem oraz 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii 
wśród młodzieży. Uzyskają 



Id: C269294B-EA38-4E45-A8CE-9E6B72CF717B. Podpisany Strona 8

także informację na temat 
pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej oferowanej 
przez szkołę uczniom 
i rodzicom. 

Badania ankietowe wśród 
młodzieży gimnazjum 
i liceum na temat 
bezpieczeństwa uczniów na 
terenie szkoły, w tym 
występowania problemu 
zażywania środków 
uzależniających przez 
młodzież. 

P. G. im. 
Jana Pawła II 
w Bogorii 

w ciągu roku 

Badania będą 
przeprowadzone na grupie 
losowo wybranych 
uczniów. 

Zakup pomocy dla uczniów, literatury 
i prenumeraty czasopism o tematyce 
profilaktycznej. 

w ciągu roku Nauczyciele i rodzice 
wzbogacą swój warsztat 
pracy, poszerzą wiadomości 
z zakresu profilaktyki 
uzależnień i przemocy 
w rodzinie. 


