
Zasady konstruowania programu 
wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły/placówki



Czy szkoła wychowuje?

Jaka jest rola rodziców?

Jaki jest cel wychowania?

W jaki sposób  realizować te cele?

Kiedy wychowanie nie wystarcza?

Działalność wychowawcza szkoły   



Zadania szkoły

Realizowane są przez dwa nierozłączne programy 

Mają tworzyć spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie 
wymagania opisane w podstawie programowej. 

Przygotowanie i ich realizacja są zadaniem każdego nauczyciela.

Program 
nauczania

Program 
wychowawczo-
profilaktyczny



Wychowanie

•Należy do podstawowych celów polityki 
edukacyjnej państwa. 

•Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem 
rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi 
uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, 
do którego obowiązków należy stwarzanie 
właściwych warunków wychowania. 

•Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i 
młodzieży do wartości.



Wspieranie dziecka w rozwoju



Program wychowawczo-profilaktyczny 

Dokument regulujący działania wychowawcze i 
profilaktyczne szkoły/placówki, spełniający następujące 
warunki: 
•jego opracowaniem powinni zająć się specjaliści szkolni 
(nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni) pod 
kierownictwem szkolnego lidera (dyrektora) 
uwzględniając opinię i zaangażowanie rodziców, 
•zawarte w nim działania powinny być uporządkowane, 
tzn. prowadzić od celów do zadań, 
•każdy program powinien zawierać zbiór treści i działań, 
•realizacja powyżej wymienionych treści i działań 
powinna prowadzić do zamierzonych, konkretnych 
zmian w jakości funkcjonowania uczniów. 



Celem wychowania 
realizowanego w szkole jest uczeń/wychowanek 
dojrzały na miarę fazy rozwojowej, w której się 
znajduje. 

Cele powyższe osiągane są w drodze działań 
wychowawczych, gdzie wychowanie należy rozumieć 
jako proces wspierania ucznia/wychowanka w rozwoju. 



Kiedy działania profilaktyczne?

Profilaktykę należy rozumieć jako interwencję 
wzmacniającą, korygującą i uzupełniającą wychowanie. 



Elementy programu PW-PS:

• podstawa prawna,
• wizja absolwenta,

• szczegółowe cele i zadania, 

• ustrukturalizowane treści, 

• zalecenia dotyczące organizacji i sposobu realizacji 
programu (m. in. kompetencje realizatorów), 

• określone środki dydaktyczne, 

• wykaz literatury dla uczestnika i realizatora, 

• procedura badania efektywności programu. 



Procedura konstruowania programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

ETAP 1 
Charakterystyka sylwetki ABSOLWENTA SZKOŁY 
ETAP 2 
Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły 
ETAP 3 
Konstruowanie strategii wychowawczo-profilaktycznej szkoły 
ETAP 4 
Opracowanie strategii ewaluacyjnej 
ETAP 5 
Konstruowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas (na 

bazie PW-PS) 



Charakterystyka 
SYLWETKI ABSOLWENTA SZKOŁY 

1. Poznanie uwarunkowań formalno-prawnych. 
2. Poznanie oczekiwań rodziców. 
3. Ocena potencjałów i możliwości rozwojowych 

uczniów.
4. Analiza uwarunkowań lokalnej społeczności.
5. Bilans zasobów szkolnych.
6. Debata nad sformułowaniem SYLWETKI 

ABSOLWENTA SZKOŁY.



Uwarunkowania formalno-prawne

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza 
art. 72); 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; 
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i 

Politycznych; 
• Konwencja o Prawach Dziecka; 
• Ustawy i rozporządzenia MEN 
• Karta Nauczyciela; 
• Programy narodowe i krajowe w zakresie 

profilaktyki i promocji zdrowia itd. 



Poznanie oczekiwań rodziców 

• Jakie są kluczowe cele wychowawcze 
stawiane przez rodziców w procesie 
wychowawczym? 

• Jakie mają oczekiwania i zamierzenia 
związane z przyszłością ich dziecka? 

• Jakie mają oczekiwania w stosunku do szkoły 
i szkolnych specjalistów w zakresie 
wspomagania dziecka w rozwoju? 



Ocena potencjałów i możliwości rozwojowych 
uczniów 

• Jaki jest aktualny poziom rozwoju uczniów w 
sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 
społecznej i duchowej? 

• Jaki jest ich potencjał w wyżej wymienionych 
sferach (w tym uzdolnienia, trudności w nauce i 
funkcjonowaniu)? 

• Jakie są ich wizje rozwojowe i plany życiowe (w 
zakresie edukacji, rozwoju zawodowego, osiągnięć 
życiowych)? 



Uwarunkowania lokalnej społeczności 

• Jacy ludzie, instytucje, organizacje, itd. wspierają 
dzieci i młodzież w rozwoju na poziomie 
społeczności lokalnej (np. zaangażowani i 
współpracujący ze szkołą rodzice, szeroki wachlarz 
zajęć pozalekcyjnych itp.)? 

• Jakich obywateli potrzebuje lokalna społeczność, 
aby funkcjonować lepiej? Jakie obszary należy 
wzmocnić w środowisku, aby skuteczniej 
wychowywało i wspierało w rozwoju? W czym 
tkwi potencjał lokalnej społeczności? 



Zasoby szkolne:

• osobowość i przygotowanie merytoryczne nauczycieli 
do podejmowania działań wychowawczych i 
profilaktycznych (zarówno przygotowanie 
podstawowe, jak i specjalistyczne kwalifikacje do 
prowadzenia specyficznych działań wychowawczych 
czy profilaktycznych), 

• zasoby materialne (np. boiska szkolne, pracownie, sala 
gimnastyczna),

• zasoby techniczne (np. profesjonalna scena, 
wyposażenie pracowni), 

• zasoby organizacyjne (np. teatr młodzieżowy, 
wolontariat uczniowski). 



Debata nad sformułowaniem 
SYLWETKI ABSOLWENTA SZKOŁY 

Przy opracowywaniu sylwetki absolwenta należy 
odpowiedzieć na następujące pytania: 

•wobec kogo prowadzone są działania wychowawcze 
i profilaktyczne (jaki jest typowy uczeń szkoły)? 

•kto ma opuścić mury szkoły (jaki powinien być 
absolwent szkoły)? 

•jakich obywateli chcemy mieć w kraju (w jaki 
sposób uczeń ma funkcjonować jako dorosły, 
dojrzały człowiek i obywatel kraju)? 



Procedura konstruowania programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

ETAP 1 
Charakterystyka sylwetki ABSOLWENTA SZKOŁY 
ETAP 2 
Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i 
profilaktycznych szkoły 
ETAP 3 
Konstruowanie strategii wychowawczo-profilaktycznej szkoły 
ETAP 4 
Opracowanie strategii ewaluacyjnej 
ETAP 5 
Konstruowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas (na 
bazie PW-PS) 



Wyjściowe zasoby szkół:
• wiedza oraz kompetencje wychowawcze i profilaktyczne 

nauczycieli,

• doświadczenie w opracowywaniu szkolnego programu 
wychowania (SPW) i szkolnego programu profilaktyki (SPP), 

• doświadczenie w działaniach ewaluacyjnych,

• angażowanie rodziców w kształtowanie jakości życia 
szkolnego,

• współpraca z lokalnym środowiskiem, 

• współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi 
działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole, 

• krytyczne podejście do przyjmowanych w szkole rozwiązań 
koncepcyjnych w zakresie wychowania oraz profilaktyki.



Sytuacja w różnych szkołach i placówkach 

• Działania wychowawcze i profilaktyczne miały głównie charakter 
incydentalny i deklaratywny.

• Działania wychowawcze i profilaktyczne miały charakter 
systemowy, ale pozbawione były rzetelnych badań ewaluacyjnych.

• Systematycznie prowadzone były działania ewaluacyjne 
przedsięwzięć wychowawczych i profilaktycznych, ich wyniki 
stanowią wartościowy materiał diagnostyczny do opracowania PW-
PS. 



Analiza dotychczasowych działań szkoły

1. Diagnoza jakości funkcjonowania uczniów. 
2. Identyfikacja sukcesów wychowawczych i 

profilaktycznych szkoły. 
3. Identyfikacja porażek wychowawczych i 

profilaktycznych szkoły.
4. Identyfikacja skutecznych i nieskutecznych metod

wychowawczych i profilaktycznych. 
5. Identyfikacja potrzeb rozwojowych nauczycieli. 
6. Identyfikacja źródeł zewnętrznego wsparcia 

wychowawczego i profilaktycznego. 



Procedura konstruowania programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

ETAP 1 
Charakterystyka sylwetki ABSOLWENTA SZKOŁY 
ETAP 2 
Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i 
profilaktycznych szkoły 
ETAP 3 
Konstruowanie strategii wychowawczo-profilaktycznej szkoły 
ETAP 4 
Opracowanie strategii ewaluacyjnej 
ETAP 5 
Konstruowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas (na 
bazie PW-PS) 



Cele wychowawcze 

• mierzalne 

• jasne i konkretne 

• dostosowane do etapu rozwojowego uczniów 

• pokrywające wszystkie sfery rozwoju uczniów 

• zgodne z przyjętym PROFILEM ABSOLWENTA



Treści programu 

• dobór treści do zadań i celów 

• uwzględnianie w treściach mechanizmów powstawania 
zachowania dysfunkcjonalnego 

• dostosowanie treści do zdiagnozowanych potrzeb odbiorców

• dostosowanie treści do poziomu działań profilaktycznych 

• odpowiednia forma przekazu treści

• zawierają strategie działań



Ważne jest

• określenie osobistej odpowiedzialności 
nauczycieli/innych osób,

• określenie terminów realizacji 
poszczególnych zadań.



Procedura konstruowania programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

ETAP 1 
Charakterystyka sylwetki ABSOLWENTA SZKOŁY 
ETAP 2 
Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych 
szkoły 
ETAP 3 
Konstruowanie strategii wychowawczo-profilaktycznej szkoły 
ETAP 4 
Opracowanie strategii ewaluacyjnej 
ETAP 5 
Konstruowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas 
(na bazie PW-PS) 











Procedura konstruowania programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

ETAP 1 
Charakterystyka sylwetki ABSOLWENTA SZKOŁY 
ETAP 2 
Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych 
szkoły 
ETAP 3 
Konstruowanie strategii wychowawczo-profilaktycznej szkoły 
ETAP 4 
Opracowanie strategii ewaluacyjnej 
ETAP 5 
Konstruowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas (na 
bazie PW-PS) 



Jakie potrzeby mają moi uczniowie?



Konstruowanie planów 
wychowawczo-profilaktycznych klas 

Krok 1
• Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów danej klasy

Krok 2
• Określenie szczegółowych celów rozwojowych na danym poziomie wiekowym

Krok 3
• Określenie szczegółowych zadań wychowawczych i profilaktycznych

Krok 4
• Określenie treści i form działań wychowawczych i profilaktycznych

Krok 5
• Określenie osobistej odpowiedzialności wychowawcy i pozostałych nauczycieli

Krok 6
• Identyfikacja osób współpracujących i ich zadań

Krok 7
• Określenie terminów realizacji poszczególnych zadań i osiągania celów



Opracowano na podstawie:

•Gaś Z., Poleszak W.: Opracowujemy i ewaluujemy 

program wychowawczo-profilaktyczny szkoły . ORE 

Warszawa 2017.

•Konopczyński M.: Mity o wychowującej szkole czyli 

zadania wychowawczo- profilaktyczne 

współczesnej szkoły. ORE Warszawa 2017.
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