
1 
 

                              

                                                                                                                             

Załącznik do 

                                                                               

Uchwały nr 6 / 2016 / 2017 

                                                                                                                             

Rady Rodziców 

                                                                                                                             

z dnia 14.09.2016 r. 

 
 
 

Program Wychowawczy  

Szkoły Podstawowej Nr 203 

w Warszawie 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

SPIS TREŚCI 

WSTĘP 

I. PROFIL SZKOŁY 

• Podstawa prawna 

• Specyfika szkoły 

• Podmioty wspierające 

• Sylwetka wychowanka 

• Nasi nauczyciele  

• Promowane wartości  

II.  DIAGNOZA 

III. CELE  

• Ogólne  

• Szczegółowe  

IV. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW  

V. KALENDARIUM  

• Święta, uroczystości, imprezy  

• Akcje  

• Konkursy  

• Tradycje i obrzędowość szkolna 

VI. EWALUACJA 

 

 

WSTĘP 

   Mottem wytyczającym kierunki pracy jest „nauka akceptacji siebie i innych, wzajemnego 

szacunku i zaufania, pobudzanie do twórczego myślenia i działania, dostarczenie możliwości 

zdobywania wiedzy i umiejętności, a także stwarzanie szansy na zabawę, przeżywanie 

radości i sukcesów” 

   Misją szkoły jest przede wszystkim dążenie do bycia liderem w edukacji, procesie 

wychowawczym oraz kształtowaniu postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 
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   Program utworzony został we współpracy rodziców i nauczycieli. 

   Jest dokumentem scalającym oddziaływania wychowawcze mając na celu rozwój ucznia 

pod względem poznawczym, społecznym, fizycznym i emocjonalnym. 

   Jest formą zaplanowanej pracy nad modelowaniem osobowości młodego człowieka 

 

PODSTAWA PRAWNA 

   Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczego zawarte są w następujących 
   aktach prawnych i dokumentach: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art. 72 „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę 
praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka 
przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją” (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, 
poz. 483). 

 
2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia1991 r. (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527). 

 
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.2156 ze zm.)  

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. 2016 r., poz. 895). 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249). 

 

6. Statut Szkoły. 

 
 

PROFIL SZKOŁY 

SPECYFIKA SZKOŁY 

   Jesteśmy publiczną szkołą podstawową prowadzoną przez samorząd. Naszymi uczniami są 

dzieci mieszkające w dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. 



4 
 

  Nasze środowisko jest zróżnicowane. Uczniowie dojeżdżają z innych dzielnic, a nawet spoza 

Warszawy. Kierując się potrzebami rodzin, zapewniamy całodzienną opiekę i organizujemy 

im liczne, atrakcyjne, zgodne z oczekiwaniami uczniów i rodziców zajęcia pozalekcyjne. 

   Szkoła nie jest duża,  jej atutem jest nowoczesne boisko, plac zabaw dla dzieci. Jest 

położona w samym centrum Warszawy, ale z daleka od ruchliwych  ulic, przy małej uliczce 

Ks. I. J. Skorupki 8. 

   Baza lokalowa szkoły zastała wykorzystana do stworzenia odpowiednich warunków do 

nauki i zabawy dla dzieci. 

   Sale lekcyjne są przyjazne, kolorowe, wyposażone w ciekawe i nowoczesne pomoce 

dydaktyczne. Szkoła posiada wyremontowaną salę gimnastyczną, siłownię, bibliotekę z 

systematycznie uzupełnianym zbiorem książek, dwie pracownie komputerowe, salę 

językową, pracownie przedmiotowe wyposażone w projektory i tablice multimedialne. 

Pozytywną opinią rodziców i uczniów cieszy się stołówka i kuchnia, gdzie przygotowywane są 

zdrowe i smaczne posiłki. 

   Uczniowie naszej szkoły są osobami pochodzącymi z wielu kultur. Uczęszczają do nas dzieci 

o różnym pochodzeniu etnicznym oraz wyznaniu religijnym. Zgodnie z profilem szkoły 

związanym z integracją, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą kształcić się u 

nas w sposób bezpieczny i kompleksowy. Wszystkich tych uczniów  kształcimy i 

wychowujemy do samodzielnego funkcjonowania w szerszym środowisku społecznym. 

  Dla wielu rodzin jest to szkoła wielopokoleniowa. W związku z tym w sposób priorytetowy 

traktujemy współpracę szkoły z rodzicami. 

   Tworzony jest klimat identyfikacji dzieci i rodziców ze szkołą, dzięki współpracy  z Radą 

Szkoły i Radą Rodziców, organizowaniu tradycyjnych imprez i uroczystości, w szczególności 

rodzinnego festynu rekreacyjno- sportowego, istniejącego w tradycji szkoły już od wielu lat. 

 

PODMIOTY WSPIERAJĄCE 

   Tradycją szkoły jest podtrzymywanie pamięci o wydarzeniach Powstania Warszawskiego 

poprzez systematyczne spotkania z uczestnikami- bohaterami tamtych wydarzeń ze Związku 

Powstańców Warszawskich. 

   Szkoła rozwija więzi ze środowiskiem lokalnym poprzez aktywną współpracę z instytucjami 

wspierającymi jej działalność. 

   Współpracujemy z Policją, Strażą Miejską, Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Centrum Rozwiązania Problemów Społecznych, OPTA, MOPS, Wydziałem Spraw Społecznych 

i Zdrowia, Związkiem  Powstańców, Centrum Edukacji Europejskich, Centrum Zdrowia 

Dziecka, Organizacjami Ekologicznymi, Laski, Przedszkola, ART., Lasy Państwowe: Skierdy, 
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Pałac Młodzieży, Sanepid, Stowarzyszeniem Razem Przeciw Przemocy, Ośrodkiem Rozwoju 

Edukacji, Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

   Od kilkunastu lat szkoła aktywnie współpracuje ze śródmiejskimi przedszkolami, w celu 

adaptacji małych dzieci do warunków szkolnych. Pomagając swoim uczniom odnaleźć się na 

kolejnym etapie  edukacyjnym, prowadzi systematyczne działania w porozumieniu z kilkoma 

gimnazjami. 

 

SYLWETKA WYCHOWANKA 

Uczniowie naszej szkoły rozwijają się w sposób wszechstronny w atmosferze indywidualizacji 

i bezpieczeństwa. 

Nasz absolwent: 

•Dokonuje świadomych wyborów drogi edukacyjnej. 

•Efektywnie radzi sobie w rzeczywistości współczesnego świata. 

•Posiada świadomość tożsamości narodowej i europejskiej. 

•Swobodnie porusza się w środowisku technicznym i informatycznym. 

•Jest wrażliwy na potrzeby innych, bierze udział w akcjach społecznych i charytatywnych. 

•Prowadzi aktywny i zdrowy tryb życia. 

•Rozwija swoje pasje i zainteresowania. 

•Umie mądrze zagospodarować swój wolny czas. 

NASI NAUCZYCIELE 

   Mamy profesjonalną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w większości 

pracującą w tej placówce  od wielu lat. Ma to znaczenie dla naszych absolwentów, którzy 

chętnie wracają do nas z własnymi dziećmi a nawet wnukami. 

  Nasi nauczyciele cyklicznie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach 

metodycznych. 

  Są twórcami programów  autorskich, innowacji oraz nowatorskich działań 

wykorzystywanych w procesach dydaktycznych i wychowawczych. 

  Dzięki zaangażowaniu i ustawicznej pracy naszej kadry uczniowie uzyskują bardzo dobre 

wyniki w nauce oraz odnoszą sukcesy w konkursach pozaszkolnych. 
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PROMOWANE WARTOŚCI 

   Uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, szacunek dla 

innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, tolerancja, empatia, 

kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze,  samosterowność, wrażliwość, 

wytrwałość, podejmowanie inicjatyw oraz pracy zespołowej, kształtowanie postaw 

patriotycznych.  

 

 

II. DIAGNOZA 

     Narzędzia diagnozy – analiza dokumentacji szkolnej, ankieta, wywiad, rozmowa, analiza 

pracy i wytworów, informacje z instytucji, z którymi szkoła współpracuje, analiza kierunków 

polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej oraz aktów prawnych. 

 

ROZDZIAŁ II 

 CELE OGÓLNE SZKOŁY  

• Identyfikowanie oraz diagnozowanie uzdolnień uczniowskich 

• Wyposażenie ucznia  w umiejętności  odniesienia sukcesu na miarę indywidualnych 

możliwości 

• Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, talentów  

• Wdrażanie do zdrowego stylu życia 

• Uwrażliwianie na potrzeby innych 

• Kształtowanie postaw patriotycznych, otwarcie na kulturę europejską i światową 

• Wykształcenie krytycznego stosunku do przekazów medialnych 

• Wdrażanie do umiejętnego wykorzystywania nowych technologii i różnych źródeł 

informacji, promocja czytelnictwa  

• Wdrażanie do samorozwoju poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych  

• Kształtowanie postaw demokratycznych i samorządności  

• Rozwijanie ciekawości poznawczej  

• Kształtowanie postaw proekologicznych  

• Wspieranie kultury osobistej na co dzień  

• Promowanie postaw harmonijnego współżycia ze środowiskiem rówieśniczym   

i dorosłymi 

• Zapewnienie bezpiecznych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia  

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości  

• Zapewnienie warunków bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego  
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• Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i środowisko  

 

 

 PLAN DZIAŁAŃ WCHOWAWCZYCH  

Cel szczegółowy  

Treści 

Formy realizacji Odpowiedzialni 

za realizację 

Efekty 

oddziaływań 

1.Wspieranie 
ucznia o 
różnorodnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

-przeprowadzanie 
diagnozy 
-dostosowanie 
wymagań  
-wspieranie 
potrzeb 
rozwojowych 

-testy 
diagnozujące  
-zajęcia 
korekcyjno- 
kompensacyjne  
- zajęcia 
rozwijające 
uzdolnienia   
-biblioterapia 
konsultacje i 
porady 
specjalistów 

psycholog, 
pedagog 
terapeuta, 
logopeda, 
nauczyciele,  

uczeń doskonali 
umiejętności, 
rozwija 
uzdolnienia 

2. Kształtowanie 
postaw 
odpowiedzialności 
za siebie i 
środowisko 

-zrozumienie istoty 
odpowiedzialności, 
-uwrażliwianie na 
potrzeby własne i 
innych, 
odpowiedzialność 
za siebie i 
najbliższe 
środowisko 
 

-gry i zabawy 
integracyjne, 
godziny 
wychowawcze, 
kontakty z 
organizacjami 
lokalnymi, ZHP, 
segregowanie 
odpadów, 
organizowanie 
Tygodnia 
Ekologicznego w 
związku z Dniem 
Ziemi,  
konsultacje ze 
specjalistami 

wychowawcy, 
nauczyciele 
przyrody, 
historii,   

uczeń przyjmuje 
postawę 
odpowiedzialną – 
dba o środowisko, 
aktywnie 
współdziała w 
ramach szkolnych 
i lokalnych 
inicjatyw, 
uczeń ceni własne 
życie i zdrowie 

3. Kształtowanie 
postaw 
patriotycznych 

-pielęgnowanie 
tradycji  
-docenianie 
dziedzictwa 
kulturowego  
-kształtowanie 
poczucia 
tożsamości 
narodowej, 
rozumienie pojęć 
ojczyzna i 
patriotyzm, 
kultywowanie 

apele i imprezy 
okolicznościowe 
lekcje muzealne, 
wystawy, gazetki 
tematyczne, 
prezentacje 
multimedialne, 
opieka nad 
miejscami 
pamięci, 
konkursy 
historyczne, 
nauka i 

nauczyciele, 
rodzice 

uczeń zna historię 
swojego kraju i 
środowiska 
lokalnego, zna 
symbole 
narodowe, wie jak 
zachować się 
podczas 
uroczystości 
narodowych, ma 
poczucie dumy 
narodowej, 
utożsamia się z 
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obrzędowości 
szkolnej i związanej 
ze świętami  
lokalnymi  i 
państwowymi 

prezentacja 
pieśni 
historycznych – 
chór szkolny, 
współpraca z 
ZHP, spotkania z 
kombatantami, 
grupami re-
konstrukcyjnymi 

własnym krajem, 
zna i kultywuje 
tradycje 
narodowe, 
aktywnie 
współdziała w 
ramach szkolnych 
inicjatyw, zna 
infrastrukturę 
własnego miasta, 
zna tradycje, 
osoby i miejsca 
związane z 
historią miasta, 
odnosi się z 
szacunkiem do 
zabytków kultury i 
miejsc pamięci 
narodowej, jest 
dumny z tradycji i 
osiągnięć swojego 
miasta i kraju 

4. Otwarcie na 
kulturę europejską 
i światową 

-rozumienie 
specyfiki innych 
kultur,  
 -tolerancja wobec 
innych kultur i 
wyznań,  
-szacunek dla 
odmienności 
kulturowej, 
religijnej, 
narodowej i 
etnicznej 

-współpraca z 
Centrum Edukacji 
Europejskiej, 
współpraca z 
Muzeum Historii 
Żydów Polskich, 
wycieczki do 
miejsc kultu i na 
cmentarze innych 
wyznań, lekcje 
poświęcone 
tolerancji 
religijnej, 
kulturowej i 
społecznej, 
projekty 
edukacyjne 

wychowawcy, 
nauczyciele 
historii, 
opiekunowie 
chóru, teatru 
szkolnego, 
rodzice 

szanuje ludzi 
odmiennych 
kulturowo, 
religijnie, 
etnicznie,  
-zna i stosuje 
zasady współżycia 
w społeczeństwie,  
-rozumie 
zagrożenia 
wynikające z 
radykalizmów  
-rozumie 
zagrożenia 
wynikające z 
multikulturowości 

5. Wyposażenie 
uczniów w 
umiejętności 
odpowiedniego 
zachowania w 
sytuacjach 
zagrożenia 

-rozpoznawanie 
zagrożenia dla 
zdrowia i życia w 
tym alkohol, 
dopalacze, 
nikotyna, narkotyki 
-odpowiednie 
reagowanie na 
zagrożenia 
-poszerzenie 
wiedzy rodziców, 
nauczycieli na 

spotkania  z 
pracownikami 
Straży Miejskiej, 
Straży Pożarnej, 
policji, 
pielęgniarką, 
-lekcje 
tematyczne, 
-realizacja 
programów 
profilaktycznych 
- kursy Mały 

pedagog,  
nauczyciele, 
pielęgniarka, 
psycholog, 
specjaliści z 
zakresu 
profilaktyki 

-uczeń rozpoznaje 
zagrożenia i 
odpowiednio na 
nie reaguje,  
- zna numery 
alarmowe, 
- wie do kogo 
zwrócić się po 
pomoc w sytuacji 
zagrożenia,  
-wie jak reagować 
w razie wypadku  
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temat 
prawidłowego 
rozwoju i zaburzeń 
zdrowia 
psychicznego 
dzieci oraz 
rozpoznawania 
wczesnych 
objawów używania 
środków i 
substancji 
odurzających, 
psychotropowych, 
środków 
zastępczych, 
nowych substancji 
psychoaktywnych  
leków  
- zapoznanie 
uczniów z 
wykazem  
instytucji 
wspierających 
pracę szkoły, gdzie 
otrzymają pomoc 
prawną i opiekę 
- doskonalenie 
zawodowe 
nauczycieli w 
zakresie realizacji 
szkolnej 
interwencji w 
przypadku 
podejmowania 
przez uczniów 
ryzykownych 
zachowań 

ratownik 
- spotkania dla 
rodziców w 
zakresie edukacji 
zdrowotnej i 
przeciwdziałania 
uzależnieniom  

-zna 
konsekwencje 
zdrowotne, 
emocjonalne, 
społeczne i 
prawne 
wczesnego 
sięgania po środki 
uzależniające 
(alkohol, 
papierosy, środki 
odurzające, 
substancje 
psychotropowe, 
nowe substancje 
psychoaktywne) 
-zna 
obowiązujące 
procedury 
postępowania 
nauczycieli i 
wychowawców 
oraz metody 
współpracy szkoły  
z Policją w 
sytuacjach 
zagrożenie 
narkomanią, 
-uczeń posiada 
informacje na 
temat placówek 
interwencji 
kryzysowej i 
psychologicznej. 
-zna numery 
telefonów 
zaufania. 
 

6. Kształtowanie 
postaw 
demokratyczny 
ch 

-znajomość zasad 
działania państwa i 
samorządu, 
-znajomość praw i 
obowiązków  
ucznia  
-korzystanie z 
prawa  
-działanie na rzecz 
społeczności 
szkolnej, 
-wspieranie 
samorządu 
uczniowskiego,  

układanie 
katalogów 
klasowych  
-wybory 
samorządów 
klasowych i 
samorządu 
szkolnego,  
-lekcje 
wychowawcze, 
-wycieczka do 
Sejmu, Senatu 

nauczyciele, 
opiekunowie 
samorządu, 
nauczyciele 
historii, 
nauczyciel 
bibliotekarz 

-zna prawa i 
obowiązki ucznia  
-potrafi 
współdziałać  w 
zespole,  
-jest 
zintegrowany ze 
społecznością 
klasową i szkolną, 
zna i rozumie 
pojęcia państwo, 
parlament, 
samorządność, 
demokracja, 
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obywatel 

7. Wdrażanie do 
aktywnego 
spędzania 
wolnego czasu 

-spędzanie 
wolnego czasu w 
sposób aktywny, 
zgodny z własnymi 
zainteresowaniami 

zajęcia sportowe 
w ramach SKS, 
„Od zabawy do 
sportu” 
-zajęcia 
pozalekcyjne 
rozwijające 
zainteresowania i  
uzdolnienia oraz 
zaspokajające 
ważne potrzeby 
samooceny, 
sukcesu, 
przynależności i 
satysfakcji 
życiowej   
-zajęcia 
pozalekcyjne w 
ramach CPS,  
-zajęcia 
świetlicowe,  
-wycieczki i 
zielone szkoły 

wychowawcy, 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego, 
świetlicy, rodzice 

-uczeń aktywnie 
spędza wolny 
czas,  
-rozwija swoje 
zainteresowania, 
pasje 

8. Rozwijanie 
zdolności 
artystycznych i 
technicznych 

-odkrywanie i 
rozwijanie 
talentów 
artystycznych,  
-wzbogacanie 
osobowości,  
-przełamywanie 
poczucia wstydu i 
ograniczeń,  
-współpraca w 
grupie 

-zajęcia w 
ramach koła 
teatralnego, 
chóru, zajęcia 
taneczne, gra na 
instrumentach, 
zajęcia 
dodatkowe 
pozalekcyjne: 
„Drewutnia”, 
„Dźwięk – słowo 
– ruch”  
-zajęcia 
plastyczne,  
-konkursy 
artystyczne,  
-festiwal wokalny 
i instrumentalny,  
-festiwal kolęd i 
pastorałek  
-lekcje muzyki 

nauczyciele, 
rodzice 

-aktywnie rozwija 
swoje talenty 
artystyczne,  
-świadomie 
uczestniczy w 
różnych formach 
aktywności 
kulturalnej,  
-rozwija 
umiejętności, 
manualne,  
-podejmuje 
aktywność 
techniczną, 
-szanuje mienie 
szkolne i 
umiejętnie z niego 
korzysta 

9. Kształtowanie 
umiejętności 
kompetentnego 
korzystania z 
technologii 

-świadome 
korzystanie z 
technologii 
informatycznej,  
-selekcjonowanie 

-lekcje 
informatyki,  
-współpraca z 
fundacją „Dajemy 
Dzieciom Siłę” 

-wychowawcy, 
nauczyciele 
informatyki, 
pedagog, 
psycholog, Straż 

uczeń potrafi 
świadomie 
korzystać z 
technologii 
informatycznej,  
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informatycznej treści 
informatycznych,  
-znajomość 
zagrożeń 
płynących z 
Internetu 

-godziny 
wychowawcze, 
-udział w 
konkursach 
informatycznych,  
-realizacja 
programów 
profilaktycznych 
z zakresu 
zagrożeń 
przestrzeni 
medialnej 

Miejska, rodzice 
specjaliści  

-wyszukuje, 
selekcjonuje i 
przetwarza 
informacje,   
-potrafi  ocenić 
wiarygodność 
źródła,  
- szanuje prawa 
autorskie  
 

10. Korzystanie z 
różnych źródeł 
informacji 

-kształcenie 
umiejętności 
korzystania z 
bezpośrednich 
źródeł informacji: 
encyklopedie, 
słowniki,  
leksykony, 

lekcje 
tematyczne w 
bibliotece 
szkolnej i 
Bibliotece 
Publicznej przy 
ul. Wilczej, 
konkursy 
biblioteczne, 
pomoc przy 
redagowaniu 
referatów, 
odrabianiu prac 
domowych, 
prezentacji 
indywidualnych i 
zespołowych, 
lekcje języka 
polskiego 

nauczyciel 
bibliotekarz, 
nauczyciele, 
wychowawcy 

-zna księgozbiór 
podręczny i 
potrafi z niego 
korzystać 

11. Promocja 
czytelnictwa 

- rozbudzanie 
zainteresowań 
czytelniczych,  
-kształtowanie 
nawyku sięgania 
po książki i 
czasopisma 

-lekcje 
biblioteczne, 
-rozmowy z 
uczniami,  
-organizowanie 
konkursów 
czytelniczych,  
-gazetki ścienne i 
wystawy 
nowości,  
-ranking 
wypożyczeni, 
nagradzanie 
najlepszych 
czytelników, 
-spotkania z 
autorami i 
ilustratorami 
książek,  
-zajęcia w 

nauczyciel 
bibliotekarz, 
nauczyciele, 
wychowawcy 

uczeń zna 
księgozbiór i 
potrafi z niego 
korzystać,   
-czyta lektury 
szkolne,  
-sięga po książki i 
czasopisma, czyta 
czasopisma 
dziecięce i 
młodzieżowe,  
-potrafi sobie 
zorganizować czas 
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Bibliotece 
Publicznej przy 
ul. Wilczej i 
zajęcia w 
„Empiku” 

 12. Kształtowanie 
krytycznej 
postawy wobec 
mediów 

-odpowiednie 
selekcjonowanie 
przekazów 
medialnych,  
-ochrona własnego 
bezpieczeństwa,  
-odrzucanie treści 
niedozwolonych 

program „Uwierz 
w siebie”,  
-Dzień 
bezpiecznego 
Internetu,  
-Współpraca z 
fundacją „Dzieci 
niczyje’  
-Program  
„Sieciaki” 

pedagog,  
psycholog, 
nauczyciele 
informatyki i 
przyrody, 
wychowawcy, 
rodzice, 
specjaliści 
 

-odpowiedzialnie i 
świadomie 
selekcjonuje 
informacje,  
-uczeń zna i 
rozpoznaje 
oznakowanie 
programów 
telewizyjnych, 
gier 

13. Propagowanie 
zdrowego stylu 
życia i 
przestrzeganie  
zasad zdrowego 
odżywiania 

-znajomość 
znaczenia 
zdrowego 
odżywiania, -
znajomość 
zaburzeń  
odżywiania 
(bulimia, 
anoreksja, otyłość) 
-umiejętność 
organizacji czasu 
wolnego z 
uwzględnieniem 
zagadnień 
zdrowotnych, 
- wdrażanie do 
dbania o higienę 
osobistą, 
- poszerzanie i 
ugruntowywanie 
wiedzy i 
umiejętności 
nauczycieli i 
rodziców w 
zakresie promocji 
zdrowego stylu 
życia 
- budowanie 
hierarchii systemu 
wartości, W 
którym zdrowie i 
życie należy do 
jednych z 
najważniejszych 
wartości w życiu, 
 

-akcje 
 „Szklanka mleka” 
i „Jedz warzywa i 
owoce”,  
-udział w 
programie 
ministerialnym 
„Szkoła w ruchu”,  
-zajęcia 
pozalekcyjne 
„Kuchenne 
rewolucje’,  
-program „W 
biegu po 
zdrowie” 
-zajęcia sportowe 
i rekreacyjne  
-programy 
profilaktyczne 
prowadzone 
przez 
pielęgniarkę 
szkolną 
-akcje służące 
promocji 
zdrowia, 
- realizacja 
projektów, 
debat,  
- kampanii 
społecznych 
- pikników 

nauczyciele, 
pielęgniarka, 
współpraca z 
ajentem 
stołówki, 
dietetykiem 

-posiada wiedzę 
na temat 
zdrowego 
odżywiania i 
znaczenia 
aktywnego 
spędzania czasu,  
-zdrowo się 
odżywia, 
-dba o higienę 
osobistą 
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14. Kształtowanie 
szacunku dla 
potrzebujących 

-uczenie szacunku 
dla osób starszych, 
chorych,  
-opieka nad 
zwierzętami 
-uwrażliwianie na 
potrzeby innych, 
-zachęcanie do 
działań 
charytatywnych i  
wolontariatu 

-coroczny udział 
w akcji „Góra 
grosza”,  
-zbiórka 
nakrętek, 
w ramach akcji 
pomocy nie-
pełnosprawnym,  
-udział w akcji „I 
Ty możesz zostać 
św. Mikołajem” i 
w zbiórkach na 
rzecz schroniska 
dla zwierząt,  
-lekcje 
tematyczne,  
-Spotkania z 
kombatantami,  
Imprezy 
okolicznościowe 
z okazji dnia 
Babci i Dziadka 

nauczyciele, 
pedagog, 
wychowawcy 

-uczeń szanuje 
osoby starsze, 
chore,  
-pomaga 
potrzebującym,  
-bierze udział w 
akcjach 
charytatywnych,  
opiekuje się 
zwierzętami,  
-współpracuje w 
zespole,  
-ma poczucie od-
powiedzialności 
za innych,  
-ma poczucie 
więzi mię-
dzypokoleniowej  

15. Promowanie 
postawy 
koleżeńskiej i 
współpracy 

-kształtowanie 
umiejętności 
współpracy w 
grupie rówieśniczej 

-zajęcia lekcyjne i 
świetlicowe, 
-zajęcia 
pozalekcyjne, 
-imprezy szkolne,  
-wycieczki,  
-zielone szkoły 

nauczyciele, 
wychowawcy 

-uczeń umie 
współpracować w 
grupie 

16. Kształtowanie 
postawy 
wrażliwości 
społecznej 

-uwrażliwianie na 
potrzeby innych 
-zachęcanie do 
działań 
charytatywnych i  
wolontariatu 

-całoroczna akcja 
„Cała Polska 
czyta dzieciom”,  
-współpraca z 
Centrum Zdrowia 
Dziecka i 
ośrodkiem dla 
niewidomych w 
Laskach  i 
Domami Dziecka 
 

wychowawcy, 
pedagog,  
psycholog, 
nauczyciele 

-uczeń jest 
otwarty na 
potrzeby innych,  
-włącza się do 
akcji 
charytatywnych, 
wolontariackich 

17. Kształtowanie 
więzi ze 
środowiskiem 
lokalnym 

-poznanie  
instytucji lokalnych 
i współpraca ze 
środowiskiem ,  
-radzenie sobie ze 
stresem 
związanym ze 
zmianą szkoły 

-spotkania z 
kombatantami,   
-udział w 
przedstawieniach 
dla 
przedszkolaków 
-Jasełka w 
kościele 
parafialnym, 
-przedstawienia 
teatru z 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog, 
opiekunowie 
koła teatralnego 
i chóru  

-ma poczucie 
więzi ze 
środowiskiem 
lokalnym 
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gimnazjum przy 
ul. Hożej,  
-współpraca z 
gimnazjami 
śródmiejskimi 

18. Wspieranie 
uczniów o 
szczególnych 
uzdolnieniach 

-rozwijanie 
zainteresowań i 
pasji, 
-rozbudzanie 
kreatywności i 
twórczego 
myślenia 

-koła 
zainteresowań, 
-konkursy,  
-festiwale 
- wernisaże 
-prezentacje 
-wystawy 
-pokazy 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
psycholog, 
pedagog, rodzice 

-uczeń osiąga 
sukcesy,  
-ma poczucie 
własnej wartości,  
-jest kreatywny i 
twórczy 

19. Motywowanie 
ucznia do nauki 

-rozbudzanie chęci 
zdobywania 
nowych informacji, 
-Uświadamianie 
roli wiedzy i nauki 
w dorosłym życiu,  
-rozbudzanie 
zainteresowań 

zajęcia 
dodatkowe i koła 
zainteresowań,  
-metody 
aktywizujące,  
-konkursy 
 
 
 

nauczyciele i 
wychowawcy, 
rodzice 

-uczeń ma 
potrzebę 
zdobywania 
wiedzy 

20. Promowanie 
kultury osobistej 
na co dzień, 

- kształtowanie 
zachowań 
kulturalnych w 
sytuacjach 
codziennych,  
-reagowanie na 
przejawy 
zachowań 
negatywnych, 
-zwracanie uwagi 
na kulturę języka, i 
zachowanie 
podczas posiłków, 
-kształtowanie 
umiejętności 
dostosowania 
ubioru 
odpowiednio do 
sytuacji 
 

-lekcje 
tematyczne, 
-zabawy 
dramowe,  
-zajęcia 
biblioteczne, 
-zajęcia z 
pedagogiem, 
-lekcje 
wychowawcze, 
-imprezy klasowe 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog, 
bibliotekarz, 
pracownicy 
szkoły, rodzice 

-uczeń stosuje 
zwroty 
grzecznościowe,  
-zachowuje się 
adekwatnie do 
sytuacji,  
- potrafi zachować 
się przy stole  
-dba o sposób 
wysławiania, 
bogaci swoje 
słownictwo  

 

IV. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW 

1. Zapewnienie i stworzenie odpowiednich warunków i pozytywnej atmosfery do 

realizacji celów 

2. Wyposażenie w odpowiednie pomoce dydaktyczne i narzędzia pracy 
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3. Stosowanie nowoczesnych środków audiowizualnych, projektorów, tablic 

interaktywnych 

4. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania 

- metody aktywizujące 

- metody projektów 

- prowadzenie zajęć warsztatowych podczas godzin lekcyjnych i wychowawczych 

5. Programy autorskie 

6. Innowacje pedagogiczne 

7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, dzielenie się 

doświadczeniami z innymi pedagogami 

8. Organizowanie zajęć dodatkowych 

9. Profesjonalna pomoc psychologiczna i pedagogiczna 

10. Współpraca z rodzicami 

11. Współpraca z instytucjami wspomagającymi i środowiskiem lokalnym 

12. Tworzenie odpowiedniej atmosfery wychowawczej 

13. Współpraca ze śródmiejskimi i warszawskimi placówkami oświatowymi  typu szkoły 

podstawowe, przedszkola, gimnazja 

14. Współpraca z uczelniami – praktyki studenckie 

15. Współpraca z organizacjami pozarządowymi typu ZHP, OPS, fundacje i instytucjami 

administracji państwowej Urząd Miasta, Policja, Straż Miejska 

16. Wyjścia na lekcje muzealne, wystawy, koncerty, warsztaty, festiwale, zawody 

sportowe szkolne i międzyszkolne, konkursy do kina i teatru 

17. Wycieczki, zielone szkoły 

18. Spotkania autorskie 

19. Imprezy, apele tematyczne 

20.  

• Kalendarz świąt, uroczystości i akcji  szkolnych w Szkole Podstawowej nr 203 

 

Data Święto Aspekt wychowawczy 

wrzesień Witamy pierwszaki  

i przedszkolaki 

Integracja społeczności szkolnej, 

klasowej 

Otrzęsiny w świetlicy Kształtowanie przynależności do 

społeczności szkolnej,  

Apel  z okazji wybuchu II wojny 

światowej 

Promowanie patriotyzmu 
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Powitanie jesieni Kształtowanie umiejętności 

wspólnej zabawy 

Wybory samorządów klasowych i 

przedstawicieli do Samorządu 

Szkolnego 

Kształtowanie postaw 

demokratycznych i samorządności 

Październik Światowy Dzień Uśmiechu (1X) Kształtowanie postaw uczniów, 

promowanie kultury osobistej 

Światowy Dzień Ochrony 

Zwierząt 

Kształtowanie postaw 

proekologicznych 

Rocznica zakończenia Powstania 

Warszawskiego 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

Ślubowanie klas pierwszych Kształtowanie przynależności do 

społeczności szkolnej 

Międzynarodowy Dzień Muzyki Rozwijanie aktywności twórczej 

Święto Latawca Odkrywanie umiejętności i 

zdolności uczniów, promocja 

szkoły 

Listopad Pamiętamy o tych, którzy oddali 

życie za ojczyznę- zapalenie 

zniczy   

Kultywowanie tradycji i szacunku 

do zmarłych, promowanie 

patriotyzmu 

Zaduszki, dyskoteka 

halloweenowa 

Kultywowanie tradycji i szacunku 

do zmarłych, kształtowanie 

umiejętności wspólnej zabawy 

Dzień Niepodległości- koncert 

pieśni patriotycznych 

Promowanie patriotyzmu 

Pokaz grup rekonstrukcyjnych Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

Światowy Dzień Pluszowego 

Misia 

Integracja uczniowska, 

umiejętność dobrej zabawy 

andrzejki Kultywowanie tradycji i wspólnej 

zabawy 
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Grudzień Akcja „I ty możesz zostać św. 

Mikołajem 

Kształtowanie wrażliwości i 

tolerancji oraz szacunku dla 

innych, praca na rzecz innych osób 

Wizyta przedszkolaków- 

„Spotkania z Mikołajem” 

Udział w promocji szkoły, poczucie 

odpowiedzialności za społeczność 

szkolną 

Kiermasz świąteczny Integracja uczniowska, 

kultywowanie tradycji 

Jasełka szkolne Poszanowanie kultury narodowej i 

kultywowanie tradycji 

Wigilie klasowe Integracja uczniowska, 

kultywowanie tradycji 

Styczeń Jasełka dla przedszkolaków oraz 

w kościele św. Aleksandra 

Rozwijanie aktywności twórczej, 

udział w promocji szkoły, kontakty 

ze środowiskiem lokalnym 

Występ koła teatralnego w 

Centrum Zdrowia Dziecka 

Kształtowanie wrażliwości i 

tolerancji, udział w promocji szkoły 

Dzień Babci i Dzień Dziadka Kultywowanie tradycji, 

kształtowanie postaw szacunku dla 

osób starszych 

 Bal karnawałowy Integracja uczniowska, 

umiejętność dobrej zabawy 

Luty Szkolne walentynki- dyskoteka Integracja uczniowska, 

umiejętność dobrej zabawy 

Dzień Bezpiecznego Internetu Kształtowanie umiejętności 

właściwego korzystania z osiągnięć 

współczesnej techniki 

Marzec Witamy wiosnę Integracja uczniowska, 

umiejętność dobrej zabawy 

Międzynarodowy Dzień Teatru 

(27 III) 

Odkrywanie umiejętności i 

zdolności uczniów 
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Kwiecień Międzynarodowy Dzień Książki 

dla Dzieci (21IV) 

Rozwijanie czytelnictwa, uczenie 

umiejętności zagospodarowania  

czasu wolnego 

Dzień Ziemi (22IV) Kształtowanie postaw 

proekologicznych 

Maj Święto Konstytucji 3 maja Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

Dzień Muzeów (18V) Rozbudzanie potrzeb obcowania z 

kulturą i nauką 

Wyjazdy do „zielonych szkół” Integracja zespołów klasowych, 

kształtowanie postaw uczniów 

Bal klas szóstych Promowanie kulturalnej zabawy 

Czerwiec Międzynarodowy Dzień Dziecka Integracja uczniów, umiejętność 

dobrej zabawy 

 Festyn szkolny Integracja społeczności szkolnej i 

rodziców oraz środowiska 

lokalnego 

 Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 

Docenienie i nagrodzenie 

pozytywnych zachowań, uzdolnień 

i talentów 

 

• Akcje i programy prowadzone przez cały rok szkolny 

Akcja, program Aspekt wychowawczy 

Cała Polska Czyta Dzieciom Rozwijanie czytelnictwa, uczenie umiejętności 

zagospodarowania  czasu wolnego 

Od zabawy do sportu Promowanie aktywnego i zdrowego spędzania 

wolnego czasu 

W biegu po zdrowie Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i 

zdrowego trybu życia 

Klub Pożeraczy Liter Rozwijanie czytelnictwa, uczenie umiejętności 

zagospodarowania  czasu wolnego 
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Program „Apollo” Poznanie kultur różnych krajów, rozwijanie 

umiejętności językowych, wpajanie zasad tolerancji 

Owoce i warzywa w szkole Promowanie zdrowego trybu życia 

Szklanka mleka Kształtowanie postaw dbałości o własne zdrowie 

Wiem, co jem Uczenie zdrowego odżywiania 

 

• Konkursy 
 

1. Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów (konkurs recytatorski, plastyczny, literacki, 
teatralny, fotograficzny, taneczny), 

2. Ortograficzny (klasy I-III, IV-VI), 
3. Poprawnej polszczyzny”, 
4. Krasomówczy, 
5. Konkurs Poezji Patriotycznej, 
6. Matematyczne- „Kangur”, „Torus”, 
7. Informatyczne- „miniLOGIA”, Liga Zadaniowa, „Grafika z żółwiem” 
8. Teatralne- „Melpomena w szkolnej ławce”, 
9. Koncert kolęd i piosenek o zimie, 
10. Szopka- konkurs rodzinny, 
11. Językowe,  
12. Sportowe- Warszawska Olimpiada Młodzieży, rozgrywki śródmiejskie, zawody 

pływackie 
13. Festiwal wokalny i instrumentalny 

 

• Tradycje i obrzędowość szkolna 

 

Realizując zadania wychowawcze, szkoła buduje i pielęgnuje tradycje i obrzędowość 

szkolną, poprzez organizację następujących uroczystości oraz akcji: 

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 

2. Rocznica wybuchu drugiej wojny światowej 

3. Rocznica zakończenia Powstania Warszawskiego – spotkanie z powstańcami 

3. Ślubowanie klas pierwszych 

4. Otrzęsiny w świetlicy 

5. Porządkowanie miejsc pamięci narodowej 

6. Święto Niepodległości 

7. Wróżby andrzejkowe, Andrzejki 

8. Mikołajki dla przedszkolaków 

9. I Ty możesz zostać Św. Mikołajem 

9. Kiermasz świąteczny 

10. Wigilie klasowe, jasełka, koncert kolęd 
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11.Bal karnawałowy 

12. Pierwszy Dzień Wiosny 

13. Święto Konstytucji 3 go Maja 

14.Wyjazdy do zielonych szkół  

15. Festyn rekreacyjno – sportowy 

16. Międzynarodowy Dzień Dziecka 

17. Zakończenie roku szkolnego 

 

VI. EWALUACJA 

 

Obserwacja, ankiety, rozmowy, analiza dokumentacji, sprawozdania. Ewaluacja 

dokonywana będzie raz w roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


