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Program wychowawczo-profilaktyczny

wychowanie profilaktyka

edukacja

zintegrowanie 
oddziaływań

wychowawczych, 
profilaktycznych

i z zakresu 
promocji zdrowia.

stworzenie 
harmonijnej relacji

pomiędzy 
przekazywaniem 

wiedzy
i kształceniem 

umiejętności oraz
postaw.

zadania

wartości i normy, 
w nawiązaniu do których są 

prowadzone działania



Źródła informacji do opracowania programu 
wychowawczo-profilaktycznego

• wyniki diagnozy potrzeb środowiskowych uczniów, rodziców 
i nauczycieli, wyniki szacowania czynników ryzyka i czynników 
chroniących, z uwzględnieniem zagrożeń związanych 
z używaniem narkotyków i środków odurzających;

• wyniki szacowania istotności ryzyka związanego 
z zakażeniem i rozprzestrzenianiem epidemii Covid-19;

• wyniki analizy przyczyn problemów edukacyjnych 
i wychowawczych rejestrowanych przez wychowawców, 
pedagoga/psychologa szkolnego, nauczycieli oraz zgłaszanych 
przez rodziców w okresie nauki zdalnej;
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Źródła informacji do opracowania programu 
wychowawczo-profilaktycznego

• wyniki przeprowadzanych ewaluacji wew., np. diagnozy 
zjawiska cyberprzemocy;

• wyniki diagnozy rzeczywistych problemów i potrzeb uczniów 
po powrocie do nauki stacjonarnej;

• informacje zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem oceny stanu psychosomatycznego uczniów 
po okresie zdalnej edukacji (stres, stany depresyjne, lękowe 
(lęk społeczny), zaniżona motywacja itp.);
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• spostrzeżenia z obserwacji uczniów, rozmowy z uczniami 
i rodzicami, spostrzeżenia i informacje wychowawców klas –
jako informacje służące do oszacowania czynników ryzyka 
i czynników chroniących (np. w ramach działalności zespołu 
wychowawczego/zespołów wychowawczych);

• wnioski płynące z dotychczasowych działań wychowawczych 
i profilaktycznych szkoły (identyfikacja sukcesów i trudności, 
co działa, a co nie działa?);

• wyniki ogólnopolskich naukowych badań i wnioski 
/rekomendacje  płynące z raportów - „jak jest w naszej 
szkole?” 

Źródła informacji do opracowania programu 
wychowawczo-profilaktycznego



Program wychowawczo-profilaktyczny realizujemy z uwzględnieniem 
4 obszarów rozwojowych:

sfera 
społeczna

sfera
emocjonalna

sfera 
fizyczna

sfera 
poznawcza

(intelektualna)

Diagnoza jako punkt wyjścia do dalszej pracy.



Diagnoza stanu relacji rówieśniczych – perspektywa 
praktyczna

Oceń stan swoich aktualnych relacji z rówieśnikami z klasy po powrocie do nauki 
stacjonarnej (po okresie zdalnego nauczania):

Moje relacje 
są takie same 
jak wcześniej

Moje relacje 
z 

rówieśnikami 
pogorszyły się

Moje relacje 
z 

rówieśnikami 
poprawiły się

Utraciłam/-em 
relacje 

z rówieśnikami 
z klasy, unikam 
z nimi kontaktu, 

czuję się 
osamotniony/-a



Diagnoza – perspektywa praktyczna, 
praca z metaforą

Oceń aktualny poziom swojej motywacji do nauki/swojej energii do działania, gdzie: 

• Naładowanie baterii na jedną kreskę  to bardzo niski poziom motywacji/energii;

• Naładowanie baterii na dwie kreski  to niski poziom motywacji/energii;

• Naładowanie baterii na trzy kreski  to przeciętny poziom motywacji/energii;

• Naładowanie baterii na cztery kreski  wysoki poziom motywacji/energii.



Na „ile kresek w smartfonie” ocenisz swoje dzisiejsze samopoczucie?

Diagnoza – perspektywa praktyczna, 
praca z metaforą

źródło: https://kulczykfoundation.org.pl, dostęp: 14.09.2021 r.

https://kulczykfoundation.org.pl/


Diagnoza – perspektywa praktyczna

Przykładowe polecenia: 

• jakie uczucia wywołuje u Ciebie 
powrót do szkoły?;

• z czym mam obecnie trudności?;
• o czym chciałbym porozmawiać? 

(z kim?);
• z kim chciałabym porozmawiać 

o „swoich sprawach”?
O czym chciałbym porozmawiać 

na zajęciach z wychowawcą? 



Diagnoza – perspektywa praktyczna

W najbliższych tygodniach w szkole potrzebowałabym/potrzebowałbym ...

Najlepsze wsparcie po powrocie do szkoły stanowiłoby dla mnie obecnie...

Po powrocie do szkoły największe nadzieje wiąże z...

Najbardziej po powrocie do szkoły obawiam się...

Największym wsparciem w nauce byłoby dla mnie obecnie...

Niedokończone zdania



Skalowanie w praktyce

1            2             3            4            5            6

Oceń na DZIŚ swoją umiejętność (zdolność) do skoncentrowania (skupienia) uwagi 
na zadaniach podczas lekcji (w skali od 1. do 6.), gdzie  1 - oznacza bardzo  niską a 6 -
bardzo  wysoką.

1   2    3   4    5    6

1   2    3   4    5    6

1   2    3   4    5    6

1   2    3   4    5    6

1   2    3   4    5    6



Inne 
narzędzia 
diagnozy

Skala wpływu COVID-
19 i izolacji domowej 
na dzieci i młodzież 

(Mireia Orgilés, Alexandra 
Morales 

& José Pedro Espada)
w polskiej adaptacji Wiesława 

Poleszaka 
i Grzegorza Katy (2021).

źródło: https://womgorz.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/Skala_wplywuCovid.pdf, dostęp: 14.09.2021 r.

https://womgorz.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/Skala_wplywuCovid.pdf


Kwestionariusz 
Klimatu Szkoły 

- przygotowany 
w oparciu materiały 
trenerskie Polskiego 
Centrum Mediacji.

źródło:https://archiwum-bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/kwestionariusz-klimatu-szkoly.pdf, dostęp: 14.09.2021 r.

Inne 
narzędzia 
diagnozy



Inne narzędzia do badania klimatu szkoły 

http://baza.myslepozytywnie.pl/wp-content/uploads/2020/02/Narz%C4%99dzia-
ankietowe-do-badania-klimatu-szko%C5%82y.pdf

http://baza.myslepozytywnie.pl/wp-content/uploads/2020/02/Narz%C4%99dzia-
ankietowe-do-badania-klimatu-szko%C5%82y.pdf

dostęp: 14.09.2021 r.

http://baza.myslepozytywnie.pl/wp-content/uploads/2020/02/Narz%C4%99dzia-ankietowe-do-badania-klimatu-szko%C5%82y.pdf
http://baza.myslepozytywnie.pl/wp-content/uploads/2020/02/Narz%C4%99dzia-ankietowe-do-badania-klimatu-szko%C5%82y.pdf


Program wychowawczo-profilaktyczny 
a prowadzone w szkole rodzaje działalności

• wspieranie ucznia w rozwoju

Działalność wychowawcza

Działalność profilaktyczna

Działalność edukacyjna

Działalność informacyjna



rozpoznanie wnioski

rekomendacje
zadania

(do realizacji)

sfera 
(wspomagania 

w rozwoju)

zadania formy
i sposoby 
realizacji

osoby 
odpowiedzialne

termin 
realizacji



Przykładowe rozpoznanie

• część uczniów doznaje poczucia 
osamotnienia i unika kontaktów 

z rówieśnikami z klasy;
• w szkole są uczniowie, którzy zgłaszają zły 

stan psychiczny związany z przebytą w czasie 
zdalnego nauczania izolacją społeczną 

i utratą kontaktów z rówieśnikami;
• część uczniów unika aktywności zadaniowej 

podczas pracy w grupach.

Przykładowy wniosek

• część uczniów przejawia trudności 
związane z ponownym nawiązaniem 

i podtrzymaniem prawidłowych relacji 
interpersonalnych (społecznych) 

w klasie, ma trudności 
z właściwą adaptacją  w zespole 

klasowym.

Przykładowa rekomendacja 
do pracy

• należy zwiększać u uczniów 
poczucie więzi ze szkołą oraz 

przynależności do zespołu 
klasowego zintegrowanego wokół 

pozytywnych postaw 
i wartości.

Przykładowe zadania

• prowadzić w oddziałach zajęcia integracyjno-
adaptacyjne, w szczególności w klasach 

początkowych każdego etapu edukacyjnego oraz 
zajęcia reintegracyjne w klasach starszych, 

z wykorzystaniem gier i zabaw oraz aktywnych 
metod pracy;

• aranżować sytuacje edukacyjne i wychowawcze 
angażujące uczniów do współpracy w grupach; 

• wprowadzać konstruktywne rytuały w grupach 
klasowych.

Sfera społeczna



Sfera Zadania Formy
i sposoby realizacji

Osoby 
odpowie-

dzialne

Termin
realizacji

społeczna 1. prowadzenie działań 
integrujących zespół 
klasowy, w tym zajęć 

integracyjno-
adaptacyjnych 

(w szczególności 
w klasach początkowych 

każdego etapu 
edukacyjnego) oraz zajęć 

reintegracyjnych 
w klasach starszych;

2. stwarzanie sytuacji 
wychowawczych 
i edukacyjnych 

angażujących młodzież 
do współpracy 

w grupach;

warsztaty,
gry i zabawy integracyjne, 

scenki symulacyjne, zajęcia 
z wychowawcą, rozmowy, 

dyskusje;

zajęcia integracyjne 
w plenerze, zabawy 

terenowe, 
rajdy, happeningi, 
wycieczki, pikniki 

integracyjne, rozmowy, 
porady, konsultacje;

gry symulacyjno-
diagnostyczne, scenki 

dramowe, projekty 
edukacyjne;

wychowawcy 
oddziałów , 

szkolni specjaliści 
(pedagog,

psycholog);

wychowawcy 
oddziałów , 

szkolni specjaliści, 
nauczyciele 

poszczególnych 
zajęć 

edukacyjnych;

wychowawcy 
oddziałów, 
nauczyciele 

poszczególnych 
zajęć

edukacyjnych, 
nauczyciele-

szkolni specjaliści;

wrzesień-
październik 2021;

cały rok szkolny;

cały rok szkolny;



Sfera Zadania Formy
i sposoby realizacji

Osoby 
odpowie-

dzialne

Termin
realizacji

społeczna 3. wprowadzanie 
konstruktywnych 

rytuałów 
w grupie klasowej, 

budowanie 
w klasie przyjaznego 

klimatu 
psychospołecznego.

obchody/uroczystości 
klasowe: dnia dziecka, dnia 

chłopaka, dnia kobiet, 
walentynki, klasowe 

rytuały  - formy 
wspólnotowego powitania, 

pożegnania.

wychowawcy 
oddziałów.

cały rok szkolny.



Przykładowe rozpoznanie

• duży odsetek uczniów w okresie nauczania 
zdalnego rezygnował z podejmowania 

jakichkolwiek form aktywności fizycznej;
• liczna grupa uczniów i nauczycieli wyraża 

obawy przed zachorowaniem na covid-19, 
wskazując na duże ryzyko zakażenia się 

w szkole wirusem.  

Przykładowe wnioski

• znaczna część uczniów nie odczuwa 
potrzeby/nie odczuwa zainteresowania/ 

prowadzeniem aktywnego stylu życia;
• część uczniów i nauczycieli ma poczucie 

zagrożenia własnego zdrowia 
i bezpieczeństwa w związku z ryzykiem 

zakażenia się w szkole wirusem 
i zachorowania na covid-19.

Przykładowe rekomendacje 
do pracy

• należy promować zasady zdrowego, 
aktywnego i higienicznego stylu życia;
• trzeba utrwalać nawyki prozdrowotne 

i wdrażać do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa, unikania zagrożeń 

dotyczących zdrowia i życia, zwłaszcza 
zapobiegania chorobom.

Przykładowe zadania

• wykorzystywać  zasoby środowiskowe - przyrody 
i natury - w procesie kształtowania postaw 
prozdrowotnych poprzez zachęcanie uczniów do 
ruchu i sportu na świeżym powietrzu;

• kształtować prawidłowe nawyki higieniczne 

i umiejętności odpowiedniego zachowania się 

w sytuacji zagrożeń oraz rozwijać postawę 

odpowiedzialności za zdrowie (własne i innych osób);

• wdrażać do przestrzegania procedur sanitarno-

epidemiologicznych związanych z zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się covid-19.

.

Sfera fizyczna



Sfera Zadania Formy 
i sposoby 
realizacji

Osoby 
odpowie-

dzialne

Termin 
realizacji

fizyczna 1. upowszechnianie 

alternatywnych sposobów 

spędzania czasu wolnego 

służących promocji 

aktywności fizycznej 

i zdrowego stylu życia oraz 

wykorzystywanie zasobów 

środowiskowych 

w procesie kształtowania 

postaw prozdrowotnych 

uczniów.

rajdy, zajęcia 
pozalekcyjne, 

zawody sportowe, 
wycieczki, zajęcia 

edukacyjne 
w plenerze/zajęcia 

terenowe, gry 
i zabawy ruchowe.

nauczyciele 
poszczególnych 

zajęć 
edukacyjnych, 
wychowawcy 

oddziałów, szkolni 
specjaliści.

cały rok szkolny.



Przykładowe rozpoznanie

• wzrosła liczba uczniów z trudnościami 
w zakresie koncentracji uwagi oraz 

doświadczających niepowodzeń 
edukacyjnych, przy czym uczniowie 

doświadczający niepowodzeń 
w nauce nie poszukują pomocy i wsparcia 

społecznego wśród nauczycieli.

Przykładowy wniosek

• uczniowie doświadczający niepowodzeń 
edukacyjnych nie posiadają umiejętności 

poszukiwania pomocy i wsparcia 
społecznego usytuowanego w środowisku 

szkolnym.

Przykładowa rekomendacja 
do pracy

• wśród uczniów winno się kształtować 
postawę otwartą na poszukiwanie 
w szkole społecznej sieci wsparcia 

i pomocy.

Przykładowe zadania

.

Sfera intelektualna 
(poznawcza)

• zachęcać uczniów z trudnościami w nauce do 
poszukiwania wśród nauczycieli wsparcia 

społecznego w sytuacji wystąpienia trudności 
edukacyjnych, motywacyjnych itp. 



Ewaluacja programu wychowawczo-
profilaktycznego

Ewaluacja procesu

Czy sposób realizacji 
zadań sprzyjał 
skuteczności?

Ewaluacja celu

Czy osiągnięto 
zamierzone cele?
Czy założone do 
realizacji zadania 

rzeczywiście 
doprowadzą do 

osiągnięcia celu?

Ewaluacja wyniku

Jakie są efekty 
zrealizowanych 

działań?, czy każdy 
z realizatorów 

programu poprawnie 
zrozumiał, co ma robić 

i do czego ma 
doprowadzić poprzez 

realizację zadań?

źródło: Z. B. Gaś, W. Poleszak: Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, ORE 2017.



W sferze wychowania i profilaktyki obowiązuje cykliczność 
działań: 

opracowanie 
programu w-p

ewaluacja 
programu w-p

modyfikacja 
programu w-p

wdrażanie 
zmodyfikowanego 

programu w-p

źródło: Z. B. Gaś, W. Poleszak: Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, ORE 2017.  



Dziękuję za uwagę!

Hanna Drzewiecka-Krawczyk

kontakt: hanna.drzewiecka@mscdn.edu.pl

„Zacznij tam, gdzie jesteś,
użyj tego, co masz,
zrób to, co możesz”

Arthur Asie


