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I. Podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach 

 

Szkolny Program Profilaktyki kieruje się celami i zadaniami zawartymi  

w Statucie Szkoły oraz przepisami zawartymi w: 

 Konwencji o prawach dziecka Art. 33, 

 Konstytucji Rzeczpospolitej Art. 72, 

 Kodeksie postępowania karnego z dnia 6 kwietnia 1997 r. Art. 304, 

  Kodeksie postępowania cywilnego, Art. 572 (Dział II, rozdział 2), 

 Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późn.zm. (ostatnia 

nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o systemie oświaty), 

 Ustawie z dnia 23 lipca 2008 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

 Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 Rozporządzeniu MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych 

form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem, 

 Rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół, 

 Ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (ostatnia nowelizacja z 2012r.), 

 Ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (ostatnia nowelizacja z dnia  
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8 kwietnia 2010 r. - o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych) oraz ustawie o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, 

 Ustawie z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

 Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2010 r.), 

 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 

procedury "Niebieskiej Karty", 

 Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach, 

 Rozporządzeniu MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii.  

 

Program jest skorelowany z następującymi rządowymi programami: 

 Programem na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”; 

 Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016–2020; 

 Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego  na lata 2016-2020; 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016–2020; 

 Krajowym Programem Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na 

lata 2016-2020; 

 Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na lata  2016–2020; 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 

2020; 

 Programem Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 

na lata 2014 – 2018, 

 Krajowym Programem Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013–

2016; 
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 Rządowym programem ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem bezpieczniej”. 

 

II. Wstęp 

Program Profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów Publicznego Gimnazjum 

SRKAK i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Ś. Założeniem 

tego programu jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę na temat zdrowego 

rozwoju, stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły i monitorowanie 

skuteczności podjętych działań. Realizacja programu to działania wychowawcze, 

edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne prowadzone wśród uczniów, ich rodziców 

oraz nauczycieli. Ponadto to także procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, 

programy alternatyw oraz wspomaganie procesu adaptacji uczniów i współpraca ze 

środowiskiem lokalnym i z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

Program Profilaktyki tworzy spójną całość z Programem Wychowawczym 

Szkoły i został sporządzony w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego. 

Opracowany został na podstawie diagnozy sytuacji dydaktyczno - 

wychowawczej w szkole dokonanej przy użyciu następujących narzędzi badawczych: 

 kwestionariusza ankiety skierowanej do uczniów dotyczącej poziomu 

bezpieczeństwa w szkole i skali podejmowania zachowań ryzykownych (m.in. 

agresji, przemocy, zażywania substancji uzależniających),  

 kwestionariusza ankiety skierowanej do rodziców uczniów klas pierwszych 

i trzecich dotyczącej poziomu bezpieczeństwa w szkole, zadowolenia  

z wyboru szkoły, oczekiwań rodziców, 

 kwestionariusza wywiadu z wychowawcami odnośnie problemów 

wychowawczych z uczniami, 

 obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, 

uroczystościach szkolnych, na korytarzach w czasie przerw.  

 

Pozostała dokumentacja wykorzystana w konstruowaniu Szkolnego Programu 

Profilaktyki to: 

 dokumentacja pedagoga szkolnego - analiza problemów szkolnych, działań 

interwencyjnych, wykazy uczniów objętych pomocą, itp. 
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 dokumentacja wychowawców,  

 analiza frekwencji i ocen poszczególnych klas z dziennika elektronicznego,  

 wyniki klasyfikacji i frekwencji za I semestr oraz końcoworocznej, w tym ilość 

zachowań nieodpowiednich i nagannych oraz dokumentacja związana  

z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego, 

 protokoły z konferencji Rady Pedagogicznej. 

Celem diagnozy było zbadanie: 

1. Stopnia poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

2. Znajomości oraz przestrzegania norm i zasad w szkole przez uczniów. 

3. Relacji dziecko – rodzic oraz relacji uczeń - wychowawca, uczeń - nauczyciel. 

4. Stosunku uczniów do zachowań ryzykownych oraz innych zachowań 

nieakceptowanych społecznie. 

5. Stopnia i rodzaju występowania zachowań ryzykownych wśród naszych 

uczniów. 

6. Sposobów spędzania przez uczniów wolnego czasu. 

7. Najważniejszych wartości uznawanych przez młodzież. 

 

Wnioski z przeprowadzonej diagnozy 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy zidentyfikowano problemy 

w następujących obszarach: 

1. Łamanie norm i zasad obowiązujących w szkole. 

2. Niska motywacja do nauki i własnego rozwoju. 

3. Brak dbałości o własne bezpieczeństwo i zdrowie. 

 

Analiza wyników badań. 

Identyfikacja niepokojących objawów: 

1. Wskaźniki naruszania norm i zasad w szkole: 

 niska frekwencja uczniów: wagary, grupa uczniów nieklasyfikowanych, 

spóźnienia na lekcje  
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(werbalizacja problemów: ucieczka przed odpowiedzialnością, lęk przed szkołą, 

oceną lub nauczycielem, brak zainteresowania ze strony rodziców, zaznaczenie 

swojej odrębności), 

 uczniowie z zachowaniem nieodpowiednim i nagannym - nieprzestrzeganie 

norm postępowania w stosunku do kolegów, nauczycieli, niewywiązywanie 

się z obowiązków uczniowskich  

(werbalizacja problemów: zachowania demonstracyjne, opozycyjne i buntownicze, 

rozładowanie złości, manifestacja opozycji wobec autorytetów, norm i wartości 

ogólnie akceptowanych), 

 agresja słowna: wyśmiewanie, obrażanie, dokuczanie 

 (werbalizacja problemów: brak akceptacji indywidualności, rozładowanie złości, 

redukcja lęków, frustracji, obaw związanych z niepowodzeniami, niemożność 

spełnienia oczekiwań rodziców), 

 niedostateczna integracja zespołów klasowych.  

 

2. Wskaźniki niskiej motywacji do nauki: 

 słabe wyniki klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej, 

 spora liczba uczniów z problemami w nauce (zagrożonych ocenami ndst.), 

 niska frekwencja uczniów na konsultacjach przedmiotowych 

(werbalizacja problemów: traktowanie nauki jako nakazu,  brak kontroli ze strony 

rodziców, niska samoocena uczniów,  brak odpowiedzialności za siebie, 

przedkładanie przyjemności nad obowiązki). 

 

3. Wskaźniki braku dbałości o własne bezpieczeństwo i zdrowie: 

 podejrzenia zażywania substancji odurzających: narkotyki, alkohol, 

 spędzanie przez uczniów zbyt dużo czasu przed komputerem, telewizją, 

 palenie papierosów, szczególnie  e-papierosów przez uczniów 

(werbalizacja problemów: demonstracja zachowań pozwalających na pozorne 

osiągnięcie wyższej pozycji społecznej lub wyższego poziomu rozwoju, 

niemożność spełnienia oczekiwań osób znaczących, presja rówieśnicza, działania 

zmierzające do zademonstrowania sobie i innym osobom ważnych atrybutów 

własnej tożsamości, identyfikacja z dysfunkcyjną grupą młodzieżową, 

preferowanie określonych negatywnych zachowań oraz negatywnego systemu 

wartości.) 

 



7 

 

III. Określenie czynników ryzyka oraz czynników chroniących 

 

W działaniach profilaktycznych będziemy minimalizować wpływ czynników 

ryzyka: 

 niewłaściwy wpływ środowiska rówieśniczego 

 dysfunkcje rodziny 

 rodziny niepełne 

 predyspozycje osobowościowe, intelektualne uczniów 

 brak zainteresowań lub brak możliwości ich rozwijania  

 niewłaściwie zorganizowany czas wolny. 

 

Profilaktyka w naszej szkole będzie koncentrować się na wzmacnianiu 

czynników chroniących. W związku z tym będziemy:  

 wspomagać rodzinę w pełnieniu funkcji wychowawczych, opiekuńczych, 

 rozwijać zainteresowania uczniów, 

 zapobiegać niepowodzeniom szkolnym, 

 umożliwiać uczniom przynależenie do pozytywnych grup rówieśniczych, 

 określać czytelne wartości, normy i zasady, 

 zapewniać osiąganie sukcesów na miarę możliwości, 

 zapewniać warunki motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą. 

 

IV. Cele programu 

CEL OGÓLNY:   

 

Prowadzenie działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych  

i profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli zmierzających do 

ochrony młodzieży przed zagrożeniami współczesnego świata, zwłaszcza przed 

podejmowaniem przez nich zachowań ryzykownych.   

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 

Kształtowanie zdrowego, wspierającego środowiska szkolnego realizowane przez: 

1) przekazywanie wartości i norm społecznych;  
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2) budowanie przyjaznego klimatu w klasie i w całej szkole, budowanie 

wspierających relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami; 

3) realizowanie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole; 

4) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi,  

5) kształtowanie umiejętności życiowych u uczniów; 

6) zwiększanie kompetencji wychowawczych znaczących osób dorosłych – rodziców 

i nauczycieli; 

7) wspieranie działań w ramach sportu szkolnego przez włączanie i angażowanie 

uczniów w różne formy aktywności ruchowej. 

 

Zapobieganie problemom i zachowaniom ryzykownym młodzieży przez: 

1)  profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy, 

2) przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz 

profilaktykę uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu, 

3) kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania  

w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów, 

4) rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów m.in. związanych  

z rozwodem, wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także 

przemocą w rodzinie. 

 

Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży przez: 

1) kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych osób, 

2 ) tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia  

i aktywności fizycznej, 

3) tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego 

uczniów. 

 

V. Strategie działań 
 

W celu opracowania struktury i treści SPP wykorzystano następujące strategie 

z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia skierowane do uczniów, 

nauczycieli  i rodziców: 
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1. Działalność wychowawcza - wspomaganie ucznia w jego rozwoju w sferze 

fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej poprzez: 

 współpracę z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej, 

 kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie powinno zająć 

jedno z najważniejszych miejsc,  

 wzmacnianie postawy uczniów w zakresie przestrzegania zasad i norm 

ustanowionych w szkole, 

 budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów 

i nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców,  

 wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami, 

 doskonalenie i wzmacnianie umiejętności nauczycieli w budowaniu 

podmiotowych relacji z uczniami i rodzicami,  

 wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców, 

 rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej, współpraca w tym celu 

z lokalnymi instytucjami, 

 wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych w celu 

modelowania postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

2. Działalność edukacyjna - poszerzanie i ugruntowywanie wiedzy oraz 

umiejętności u uczniów, ich rodziców i nauczycieli poprzez: 

 dostarczanie wiedzy na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży,  

 kształtowanie umiejętności psychologicznych  i społecznych uczniów (m.in.  

w zakresie podejmowania decyzji, odpierania presji w sytuacjach trudnych 

związanych z wyborem pomiędzy zdrowiem a wykluczeniem z grupy 

rówieśniczej, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych 

emocji, rozwiązywania problemów, łączenia umiejętności konstruktywnego 

porozumiewania się, krytycznego myślenia i podejmowania zachowań 

asertywnych), 

 wewnątrzszkolne doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków uzależniających oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej (spisanie kontraktu  

z uczniem, który zobowiązuje ucznia do zaniechania używania środków 
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odurzających, a rodziców i nauczyciela – do wspólnego monitorowania jego 

postępowania). 

 

3. Działalność informacyjna - dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji na 

temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych  

z narkomanią skierowanych do uczniów oraz ich rodziców, a także  

nauczycieli poprzez: 

 informowanie o wszelkich formach pomocy specjalistycznej dla młodzieży, ich 

rodziców lub opiekunów w przypadku używania przez nich środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych 

substancji psychoaktywnych,  

 edukację prawną wskazującą na konsekwencje prawne związane  

z zażywaniem, posiadaniem i rozpowszechnianiem substancji odurzających, 

psychotropowych, 

 informowanie o procedurach postępowania nauczycieli i metodach współpracy 

szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością 

i demoralizacją, m.in. związaną z narkomanią. 

 

4. Działalność profilaktyczna - uniwersalna, selektywna i wskazująca wobec 

wszystkich uczniów, niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich 

środków i substancji, poprzez: 

 realizowanie programów profilaktycznych i promocję zdrowia psychicznego 

wśród uczniów oraz ich rodziców, 

 organizację zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów (np. 

artystycznych, społecznych, sportowych), 

 współpracę z instytucjami wspierającymi pracę szkoły, zwłaszcza ze 

specjalistycznymi poradniami i ośrodkami, 

 doskonalenie nauczycieli w zakresie realizacji interwencji profilaktycznej  

w przypadku podejmowania zachowań ryzykownych uczniów. 
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VI. Działania wychowawcze, informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne 

 

1. Skierowane do uczniów: 

 

a. diagnoza środowiska uczniowskiego, 

b. zajęcia wychowawczo - profilaktyczne, integracyjne, pogadanki, lekcje 

wychowawcze z profilaktyki  antyalkoholowej, antynikotynowej, 

antynarkotykowej i AIDS prowadzone metodami aktywnymi (interaktywne 

wykłady, warsztaty, treningi umiejętności), 

c. zajęcia edukacyjne: WDŻR, biologii, religii (o planowaniu rodziny, ochronie 

płodu), 

d. programy profilaktyczne, 

e. zapraszanie specjalistów, ciekawych ludzi na prelekcje,  

f. koncerty i spektakle profilaktyczne, projekty, debaty, kampanie społeczne, 

happeningi, 

g. akcje, konkursy, obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, Dnia Zdrowia, bez 

Papierosa, Dnia Trzeźwości, Walki z AIDS i HIV (szkolna gablotka - 

plakaty, ulotki, informatory), 

h. działalność alternatywna (koła zainteresowań, wolontariat, działalność 

samorządu uczniowskiego, oprawa liturgiczna mszy św., udział w mszach 

św.,  imprezy i szkolne wydarzenia), 

i. działalność artystyczna i kulturalna (Wieczorna Akademia Kultury, Klub 

Filmowy Katolika, Fedrownia Talentów, Akademia Jazzu, Akademia 

Filmowa), 

j. działalność sportowa (Rajd Katolika, wycieczki, Turniej Sportowy, zajęcia 

sportowe, zawody sportowe), 

k. pomoc rówieśnicza w nauce, konsultacje przedmiotowe, 

l. pomoc psychologiczno - pedagogiczna, 

m. poradnictwo zawodoznawcze, 

n. edukacja prawna z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich 

prowadzona przez Policję i Straż Miejską, 

o. zapoznanie uczniów z procedurami interwencyjnymi, Statutem, Programem 

Wychowawczym i Profilaktycznym, 
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p. działania interwencyjne, rozmowy wychowawczo – profilaktyczne, 

kontrakty z uczniami, spotkania typu: uczeń – rodzic – wychowawca. 

 

2. Skierowane do rodziców: 

 

a. angażowanie rodziców w pracę szkoły:  

 rozpoznawanie oczekiwań rodziców wobec szkoły, 

 udział rodziców w uroczystościach szkolnych,   

b. zapoznanie rodziców z obowiązującymi prawami i regulaminami: Statut, 

Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, procedury interwencyjne,  

c. organizowanie uczniowi i rodzinie pomocy materialnej:  stypendium 

szkolne, wypożyczenie podręczników z biblioteki szkolnej, współpraca   

z MOPS, 

d. opracowanie sposobu kontaktu z rodzicami w przypadku sytuacji 

kryzysowej: ustalenie i zapisanie numerów telefonów, spisywanie 

kontraktów z rodzicami, 

e. stosowanie procedury w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego  

i usprawiedliwiania nieobecności, 

f. poradnictwo dla rodziców:  

 konsultacje pedagoga z rodzicami, 

 spotkania wychowawców z rodzicami - poradnictwo wychowawcze 

podczas zebrań, indywidualne konsultacje, 

 organizowanie spotkań dla rodziców z przedstawicielami instytucji 

wspomagających rodzinę oraz pracę wychowawczą, opiekuńczą 

i dydaktyczną szkoły. 

  

3. Skierowane do nauczycieli.  

 

a. stałe doskonalenie umiejętności wychowawczych:  

 szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej,  

 szkolenia zewnętrzne dla Rady Pedagogicznej,  

 udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym realizowanym przez 

instytucje (np. WOM, METiS), 
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b. korzystanie z księgozbioru biblioteki szkolnej, 

c. wspieranie nauczycieli w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej, 

d. konsultacje pedagoga szkolnego z wychowawcami i pozostałymi 

nauczycielami, 

e. współpraca zespołu wychowawczego, konsekwentne reagowanie  

w sytuacji łamania szkolnych zasad, stosowanie procedury 

usprawiedliwiania nieobecności, 

f. przekazywanie wychowawcom pomocy i materiałów do pracy 

profilaktycznej z uczniami i rodzicami - konspekty lekcji, inne pomoce. 

 

VII. Procedury interwencyjne 

 

 Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych (m.in. wobec ucznia 

będącego pod wpływem substancji odurzających, w przypadku bójki, 

kradzieży, zastraszania, palenia papierosów, samowolnego opuszczenia 

budynku szkoły, myśli samobójczych, itp.) 

 Procedura postępowania w sytuacjach niespełniania obowiązku szkolnego. 

 Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych. 

 Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. 

 Procedura postępowania wobec przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej 

Karty. 

 Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec 

młodzieży zagrożonej uzależnieniem. 

 Zasady bhp i p.poż. obowiązujące w szkole.  

 

VIII. Ewaluacja 

Cele ewaluacji: 

• ocena skuteczności Szkolnego Programu Profilaktyki we wspieraniu rozwoju  

osobowości ucznia, 

• sformułowanie wniosków, które będą stanowiły podstawę do ewentualnego 

udoskonalenia programu, 
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Pytania kluczowe:  

1. W jakim stopniu i jak realizowane są zadania Szkolnego Programu 

Profilaktyki? 

2. Jak nauczyciele i rodzice oceniają skuteczność działań zawartych w Szkolnym 

Programie Profilaktyki? 

3. W jakim stopniu Szkolny Program Profilaktyki wpływa na postawy i  

zachowanie uczniów? 

 

Metody i narzędzia badawcze: 

 analiza dokumentacji szkolnej 

 ankiety 

 wywiady 

 obserwacja 

 

 

 

 

Załączniki: 

- plan realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych na dany rok szkolny 

- szkolne procedury postępowania 

- strategia działań wychowawczych, edukacyjno – informacyjnych i profilaktycznych wobec 

uczniów 
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Szkolny Program Profilaktyki 

zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  w dniu ………………………… 

po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Rodziców  

i Samorząd Uczniowski. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

        

Przewodniczący                                                                              Przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego :                                                          Rady Rodziców: 

 

 

______________________      _______________________ 
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