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WSTĘP

Od 1 września 2017 r. szkoły będą zobowiązane do realizacji programu 
wychowawczo-profilaktycznego, który ma zastąpić opracowywane dotychczas 
odrębnie programy – wychowawczy i profilaktyki. W założeniach nowo opra-
cowywany w szkołach dokument ma zintegrować działania szkoły w zakresie 
wychowania i profilaktyki, określając sposób realizacji celów kształcenia 
i zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego, w której zawarto zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, 
odpowiednio do poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół. Opraco-
wanie programu nie powinno być jednak tylko spełnieniem wymagań prawa. 
Warto wykorzystać obligację w tym zakresie do kompleksowego spojrzenia 
na realizację zadań szkoły w kontekście wprowadzanych zmian i uznania  
szczególnej roli wychowania jako fundamentalnego obszaru jej działalności.

Dokumentem wprowadzającym obowiązek opracowania programu 
wychowawczo-profilaktycznego jest ustawa Prawo oświatowe. Jednym 
z zasadniczych uwarunkowań wprowadzających to zadanie jest założe-
nie ustawodawcy o potrzebie nadania odpowiedniej rangi zadaniom wy-
chowawczym szkoły i wzmocnienia jej autorytetu. Zakłada się, że nowe 
regulacje prawne przyczynią się do lepszego funkcjonowania szkoły wobec 
wyzwań współczesnej rzeczywistości, a tym samym do odbudowy prestiżu 
społecznego i rangi szkoły jako instytucji systemu oświaty. Znowelizowane 
przepisy wprowadzają definicje i zadania systemowe, które w konsekwencji 
determinują nowe zadania szkoły, w tym zmiany wymagające opracowania 
programu wychowawczo-profilaktycznego.
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Rozdział 1.  
UWaRUNkoWaNia PRaWNe 
zmiaN W zakReSie WychoWaNia 
i PRofilakTyki

Od 1 września 2017 r. zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły 
będą wynikały z ustawy Prawo oświatowe. U podstaw zmian leży założenie 
ustawodawcy, że działalność wychowawcza szkoły jest jednym z podstawo-
wych celów polityki edukacyjnej państwa, a proces wychowania jest zada-
niem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi 
uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa.
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1.1.  Reforma oświaty a zadania szkoły w zakresie 
wychowania i profilaktyki

Tab. 1. Przepisy regulujące obowiązki szkoły w zakresie wychowania  

i profilaktyki w świetle reformy oświaty

Przepisy regulujące zadania szkoły w obszarze wychowania i profilaktyki 

w związku z reformą systemu oświaty – ustawa z 14 grudnia 2016 r.  

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

Podstawa 

prawna
zakres regulacji zadanie

Preambuła Wychowanie do wartości 

jako zadanie systemu 

oświaty – kontynuacja 

dotychczasowych kierun

ków określonych w usta

wie o systemie oświaty.

Nauczanie i wychowanie – respektu

jąc chrześcijański system wartości  

– za podstawę przyjmuje uniwer

salne zasady etyki. Kształcenie 

i wychowanie służy rozwijaniu 

u młodzieży poczucia odpowiedzial

ności, miłości Ojczyzny oraz posza

nowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur 

Europy i świata. Szkoła powinna 

zapewnić każdemu uczniowi warunki 

niezbędne do jego rozwoju, przygo

tować go do wypełniania obowiąz

ków rodzinnych i obywatelskich 

na podstawie zasad solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawied

liwości i wolności.

art. 1  

pkt 2 

Zachowanie dotychczaso

wych rozwiązań określo

nych w ustawie o syste

mie oświaty w zakresie 

wspomagania przez 

szkołę wychowawczej 

roli rodziny.

System oświaty zapewnia w szcze

gólności wspomaganie przez szkołę 

wychowawczej roli rodziny.

art. 1  

pkt 3

Nowy zapis w prawie 

oświatowym definiujący 

pojęcie wychowania.

Wychowanie – rozumiane jako 

wspieranie dziecka w rozwoju ku 

pełnej dojrzałości w sferze fizycznej,
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Podstawa 

prawna
zakres regulacji zadanie

emocjonalnej, intelektualnej, ducho

wej i społecznej, wzmacniane i uzupeł

niane przez działania z zakresu profi

laktyki problemów dzieci i młodzieży.

art. 1  

pkt 12,  

13, 20

Podkreślenie wychowaw

czej funkcji szkoły. W uza

sadnieniu ustawodawca 

nawiązuje do preambuły 

ustawy, zgodnie z którą 

celem kształcenia i wycho

wania jest poszanowanie 

dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jedno

czesnym otwarciu się na 

wartości kultur Europy 

i świata – w związku z tym 

system oświaty powinien 

zapewniać upowszechnia

nie wśród dzieci i młodzieży 

wiedzy i umiejętności nie

zbędnych dla aktywnego 

uczestnictwa w kulturze 

i sztuce narodowej i świa

towej. Realizacja tego 

zadania właściwie przy

gotuje społeczeństwo do 

aktywnego i świadomego 

odbioru kultury i sztuki, 

a tym samym zapewni 

pełniejszą partycypację 

w osiągnięciach cywiliza

cyjnych społeczeństwa. 

System oświaty zapewnia  

w szczególności:

z	kształtowanie u uczniów postaw 

prospołecznych, w tym poprzez 

możliwość udziału w działaniach 

z zakresu wolontariatu, sprzyja

jących aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym,

z	upowszechnianie wśród dzieci 

i młodzieży wiedzy i umiejętno

ści niezbędnych do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze i sztuce 

narodowej i światowej,

z	warunki do rozwoju zaintereso

wań i uzdolnień uczniów przez 

organizowanie zajęć pozalekcyj

nych i pozaszkolnych oraz kształ

towanie aktywności społecznej 

i umiejętności spędzania czasu 

wolnego.

art. 1  

pkt 14 i 21, 

art. 3 ust. 1,  

3 i 4

Zadania szkoły w zakresie 

zapewnienia bezpieczeń

stwa

System oświaty:

z	zapewnia utrzymywanie bez

piecznych i higienicznych warun

ków nauki, wychowania i opieki 

w szkołach i placówkach;
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