
Warszawa, dn.03.05.2020r. 

 

Zespół ds. programu wychowawczo- profilaktycznego 

w składzie: Iwona Żukowska,  Ewa Jaśkiewicz , A. Wyrwicka, M. Arciuch, K. Naumczyk wnosi 

propozycję zmian do programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020  

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Zadania 
zaplanowane i 
niezrealizowane z 
powodu czasowego 
ograniczenia 
funkcjonowania 
szkoły w związku z 
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-
19. 

Realizator Straż Miejska ; 
Kl. II „Uczymy się żyć bez przemocy” 
Kl. III „Przyjaciele zwierząt”, spektakl edukacyjny „Florka, która pogodziła 
serce z rozumem” 
Kl.  VI „Wiem -  pomagam - ratuję” 
Kl.  VIII  spektakl „Domino” 
Dla rodziców: 
spotkanie nt. „Odpowiedzialność prawna nieletnich” 
spotkanie nt. ”Środki psychoaktywne – jak można chronić swoje dziecko” 
 
Realizator Studio Psychologii Zdrowia; 
Kl.  IV – V zajęcia warsztatowe „Przemocy STOP” 
Kl. V -  zajęcia warsztatowe „Komunikacyjne fundamenty” 
Kl.  VI- VII - zajęcia warsztatowe „Przemocy STOP” 
Spotkanie dla rodziców- „Wpływ relacji w klasie na rozwój kompetencji 
społecznych dziecka” 
 
Zajęcia na podstawie programu„ Bąd kumplem, nie dokuczaj” 
Udział w akcji „ Rowerowy maj” 
Dzień sportu z okazji Dnia Dziecka 
Zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową „ Rowerowy ruch 
drogowy” 
Wycieczki klasowe zaplanowane na drugie półrocze(od połowy marca 
2020r.) 
Udział w konkursach zaplanowanych na drugie półrocze(od połowy marca 
2020r.) 
Uroczystości i imprezy szkolne zaplanowane na drugie półrocze(od połowy 



 

marca 2020r.) 
 

Zadania 
proponowane do 
włączenia do 
programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego  na 
czas ograniczenia 
funkcjonowania 
szkoły w związku z 
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-
19 
(konkursy, projekty, 
zdalne wycieczki). 
 

Realizacja projektu „Tornado zagrożeń – świadomy rodzic i świadomy 
nastolatek”- realizator: Studio Psychologii Zdrowia 
W ramach projektu: 
- zajęcia „Stres jest Ok”- w formie online dla uczniów klas V,VI, VII, VIII 
- zajęcia online dla nauczycieli 
- zajęcia online dla rodziców. 
 
Umieszczanie na stronie Szkoły tekstów edukacyjnych i wspierających. 

Wsparcie online ze strony nauczycieli, specjalistów szkolnych i 
psychologów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr19. 

Paczki żywnościowe dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. 


