
1 
 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 99 

IM. MAŁEGO  POWSTAŃCA 

W WARSZAWIE 

 

Modyfikacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

w roku szkolnym 2018/2019 

 

Modyfikacja uwzględnia nowe priorytety edukacyjne Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, wnioski końcoworoczne z realizacji programu oraz wnioski z realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

 

 

1. Sfera fizyczna – zdrowie, edukacja zdrowotna. 

 

- podjęcie działań zwiększania wiedzy uczniów na temat roli krajobrazu w życiu człowieka w 

ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu 

 

 

2. Sfera emocjonalna – bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych. 

 

- upowszechnianie wśród rodziców i uczniów zasad ochrony danych osobowych (RODO), 

zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i przy realizowaniu innych 

niestandardowych działań 

- realizacja zajęć komputerowo-informacyjnych dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną 

niepełnosprawnością intelektualną 

- rozszerzenie działań dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów 

dostępnych w sieci 

- realizacja cyklu lekcji „Odpowiedzialne korzystanie z mediów” 

- udział w kampanii społecznej „Dziecko bezpieczne na drodze” pod patronatem MEN 

- udział w kampanii z zakresu bezpieczeństwa kolejowego „Kolejowe ABC” pod patronatem 

Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka 

 

 

3. Sfera społeczna – relacje, kształtowanie postaw społecznych. 

 

- wdrażanie uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych, nauczycieli i rodziców do 

realizacji założeń wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 
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- rozszerzenie współpracy ze szkołami branżowymi, Szkołami Przysposabiającymi do Pracy, 

Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych miejsc pracy i organizacji wpierających 

zatrudnienie niepełnosprawnych. 

- aktywizowanie rodziców w roli doradców zawodowych swoich dzieci 

 

 

4. Sfera aksjologiczna (duchowa) – kultura, wartości, normy, wzory zachowań 

 

- udział uczniów w nowym projekcie - Akademia Młodych Krajoznawców i Akademia 

Młodych Przyrodników 

- organizacja działań związanych z 40 rocznicą wyboru Jana Pawła II na papieża - też dla 

innych szkół, we współpracy z PTTK 

- włączenie się w działania związane z 100 rocznicą Niepodległości - też dla innych 

szkół we współpracy z PTTK 

- włączenie młodszych uczniów w akcje charytatywne  

- udział uczniów w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Piękna Nasza Polska 

cała” 

 

 

5. Sfera intelektualna – zapewnienie uczniom warunków optymalnego rozwoju 

intelektualnego 

 

- włączanie młodszych uczniów w działalność koła teatralnego oraz przygotowanie ich do roli 

szkolnych aktorów 

- rozpoznawanie potrzeb uczniów dotyczących  kół zainteresowań. 

 

 

 

 


