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Program wychowawczo-profilaktyczny 
najważniejsze fakty

• jeden z podstawowych dokumentów szkolnych, stanowiący zestaw 
wszystkich działań wychowawczo-profilkatycznych;  

• angażuje całą społeczność szkolną; 
• oparty na wspólnym dla danego środowiska systemie wartości; 
• ogólnodostępny; 

• silne narzędzie w oddziaływaniach wychowawczych; 
• nie może być dokumentem martwym; 
• uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną w 

terminie do 30 września danego roku szkolnego.



Program wychowawczy – znajomość

nie
5%

tak, z dokumentów oraz obserwacji
60%

tak, z obserwacji własnych
35%

Czy wie Pan / Pani w jaki sposób realizowane  
jest wychowanie dzieci w Pana(i) szkole?

nie
16%

tak
84%

Czy zna Pan / Pani treść programu 
wychowawczo-profilaktycznego 
obowiązującego w szkole?



Ogólnodostępność programu dla społeczności szkolnej 
Czy treść obowiązującego programu wychowawczo-profilaktycznego jest ogólnodostępna?

nie wiem
15%

nie
8%

tak, jest u dyrektora szkoły dostępna na żądanie
25%

tak, na tablicy ogłoszeń
5%

tak, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń
9%

tak, na stronie internetowej
38%



Wychowanie dzieci – realizowane formy  
Czy wie Pan / Pani w jaki sposób realizowane jest wychowanie dzieci w Pana(i) szkole?

12%

39%

43%

45%

65%

75%

79%

79%

86%

Częściej w dużych miastach powyżej 500 tys 
mieszkańców (63%)

Średnia liczba 
form: 5,1 Wyższa w szkołach gdzie jest bardzo wysokie 

zadowolenie ze współpracy RR z dyrektorem (6)

Częściej poza województwem mazowieckim 
(50%)

pogadanki z wychowawcą podczas godzin 
wychowawczych

apele okolicznościowe

udział w akcjach społecznych, np. sprzątanie świata

konkursy tematyczne

święta wewnątrzszkolne, tj. np. festiwale

zajęcia / warsztaty organizowane przez podmioty 
zewnętrzne

małe formy teatralne

warsztaty realizowane przez nauczycieli

inne



Ocena działań wychowawczych realizowanych w szkole

zdecydowanie nie
2%

raczej nie
7%

trochę tak i trochę nie
21%

raczej tak
42%

zdecydowanie tak
29%Czy jest Pan(i) 

zadowolony(a) z działań 
wychowawczych szkoły?



Zaangażowanie rodziców w przygotowanie programu  
Kto przygotowuje program wychowawczy w szkole Pana / Pani dziecka?

dyrektor szkoły

rada pedagogiczna

zespół nauczycieli i pedagogów i rodziców

rada rodziców

zespół nauczycieli i pedagogów

zespół pedagogów szkolnych

Nie wiem 13%

13%

19%

23%

31%

38%

39%

50% szkół z 
jakimkolwiek 

udziałem rodziców



Zaangażowanie rodziców w przygotowanie programu

nie mam zdania
6%

nie
2%

tak
93%

Czy kiedykolwiek brał Pan / Pani udział w 
tworzeniu programu wychowawczego?

nie
63%

tak
37%

Czy uważa Pan / Pani, że przedstawiciele 
rodziców powinni brać czynny udział w 
przygotowywaniu programu wychowawczo-
profilaktycznego, czy też nie?



Zatwierdzanie programu  
Kto uchwalił/zatwierdził program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2017/18 w szkole Pana/i dziecka?

RR w porozumieniu z radą pedagog.

dyrektor szkoły

rada rodziców

rada pedagogiczna

nie wiem 11%

11%

13%

15%

50%

ankiety z IV 2016 r.



Trudności w tworzeniu programu  
Jakie trudności mają rodzice - tacy jak Pan(i) - przygotowujący program wychowawczo-profilaktyczny?

13%

13%

18%

23%

30%

40%

43%

11%

29%

29%

23%

11%

38%

58%

nie tak

Osobiste 
doświadczenia w 
przygotowaniu planu:

brak wiedzy jak powinien wyglądać program 
wychowawczo-profilaktyczny

brak jednoznacznych procedur służących 
uporządkowaniu ról w budowie programu 

wychowawczo-profilaktycznego

nie nastręcza trudności

mała wiedza w zakresie specyfiki środowiska 
szkolnego oraz jego potrzeb

brak dostępu do ewaluacji programów z lat 
ubiegłych

niechęć do podjęcia współpracy ze strony grona 
pedagogicznego, brak zaproszenia do zespołu

brak dostępu do biblioteki programów z lat 
ubiegłych



Pomoc we włączeniu się w przygotowanie programu  
Co mogłoby pomóc w aktywnym włączeniu się rodziców w przygotowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego?

6%

31%

46%

50%

50%

73%szkolenie dla rodziców jak budować program

dostęp do katalogu dobrych praktyk wypracowanych w 
innych szkołach

narzędzie lub aplikacja, które poprowadzi rodziców 
przez kolejne etapy budowy programu wychowawczo-

profilaktycznego

zachęta ze strony kogoś z grona pedagogicznego oraz 
jasne wskazanie jak rodzice mogą lub powinni się 

włączyć

powołanie zespołu pod przewodnictwem fachowca ze 
strony szkoły

nie wiem



Ewaluacja realizacji programu  
Czy w Pana/Pani szkole odbywa się ocena programu wychowawczego?

nie wiem
55%

tak, ale rzadziej niż co rok
7%

tak, co roku
28%

nie, nigdy
10%



Inne analizowane zagadnienia pracy rad rodziców

• współpraca z pozostałymi organami szkoły; 

• komunikacja wewnątrz środowiska szkolnego; 

• przestrzeganie prawa oświatowego w obszarze rad rodziców; 

• podstawowe bolączki rad rodziców.



Zadowolenie ze współpracy rady rodziców z dyrektorem  
Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze współpracy rady rodziców z dyrektorem szkoły?

zdecydowanie nie
9%

raczej nie
3%

trochę tak i trochę nie
15%

raczej tak
34%

zdecydowanie tak
39%



Udział rady rodziców w posiedzeniach rady pedagogicznej 
Czy rada rodziców jest zapraszana na posiedzenia rady pedagogicznej?

nie, nigdy
58%

tak, sporadycznie gdy taką potrzebę widzi dyrektor
38%

tak, rada rodziców zawsze jest zapraszana
5%



Komunikacja rady rodziców z rodzicami 

nie wiem
15%

NIE, rada występowała ale dyrektor się nie zgodził
11%

NIE, nigdy rada rodziców nie występowała o taki dostęp
33%

tak
41%

Czy w Pana / Pani opinii rr powinna mieć 
swobodny dostęp do e-dziennika oraz 
szkolnej strony www?

nie mam zdania
22%

nie
10%

tak
68%

Czy rr ma swobodny dostęp do 
komunikacji z rodzicami?



Tajność głosowania do rady rodziców 
podstawa prawna: art. 83 ust. 2 i 4 ustawy Prawo oświatowe

nie
33%

tak, głosy 
oddawane są na 
anonimowych 

kartach do 
głosowania 

67%

Częściej w mazowieckim 
(44%) niż w innych 
województwach (22%)

Czy wybory do rady rodziców odbywają się w trybie 
głosowania tajnego, czy też nie?



Opiniowanie zewnętrznych podmiotów przez radę rodziców 
 
PODSTAWA %: N=48, Szkoły, gdzie są zajęcia prowadzone przez organizacje zewnętrzne

nie wiem
26%

nie
33%

tak
41%

Czy rada rodziców w Pana(i) szkole 
opiniowała działanie stowarzyszeń i 
organizacji zewnętrznych, które 
działają na terenie szkoły, prowadząc 
zajęcia z dziećmi? 

podstawa prawna: 
art. 86 ust. 2 ustawy Prawo 
oświatowe



Codzienność rady rodziców - problemy  
Jakie ma Pan(i) problemy w pracy rady rodziców? Który aspekt chciał(a)by Pan(i) poprawić?  
(pytanie otwarte)   Podstawa %: 41 rodziców zgłaszających problemy/obszary do poprawy

5%

5%

7%

7%

15%

17%

22%

41%brak zaangażowania ze strony rodziców

zła współpraca z dyrektorem

kwestie organizacyjno-merytoryczne (brak 
wiedzy o uprawnieniach)

zła współpraca z nauczycielami

konserwatyzm, brak stawiania nowych 
wyzwań

problemy administracyjno-finansowe

ciągłość współpracy między kolejnymi RR

niewystarczające regulacje prawne dla 
działalności RR / ograniczenia gminy



Konkluzje
• radom rodziców niezbędne jest wsparcie merytoryczne; 

• szkolenia, wymiana doświadczeń, przykłady dobrych praktyk 

• przestrzeganie prawa oświatowego w obszarze rad rodziców wymaga 

poprawy; 

• uchwalanie programów wychowawczo-profilaktycznych, tryb powoływania rad 

rodziców, opiniowanie działalności stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły; 

• współpraca wszystkich organów szkoły jest kluczowa; 

• tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych oraz ich realizacja w ciekawy 

i mądry sposób.



Dziękuję

Katarzyna Styczyńska 
Fundacja „Rodzice Szkole” 


