Program Wychowawczy
Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF
w Warszawie
Jako szkoła nosząca imię UNICEF jesteśmy szczególnie powołani
do podejmowania działań w interesie dziecka , mających na celu
jego dobro, ochronę godności i poszanowanie praw.

PODSTAWA PRAWNA
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr
97,poz.674 z późniejszymi zmianami)
 Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. z
2004r. nr 256,poz.2572, z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U .z dnia 15
stycznia 2009 nr4 poz.17)
 Statut Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF w Warszawie
 Propozycje i postulaty Rady Rodziców
MISJA SZKOŁY
 Misją szkoły jest zagwarantowanie konstytucyjnego prawa realizacji
obowiązku szkolnego.
 Nadrzędnym celem szkoły jest wyposażenie ucznia w wiedzę
i umiejętności gwarantujące odniesienie sukcesu na wyższych etapach
edukacyjnych
 Dążymy do wychowania dziecka w poszanowaniu dla tradycji i kultury
narodowej , wartości chrześcijańskich, godności osobistej oraz tolerancji
i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi .
 W naszej szkole wychowujemy dzieci w duchu patriotyzmu
z jednoczesnym zrozumieniem i szacunkiem wobec innych osób,
tradycji, religii i kultur.
 Wspieramy wychowawczą rolę rodziny i współpracujemy z rodzicami w
celu stworzenia optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju
dziecka.
WIZJA
Działamy po to, aby uczniowie i absolwenci naszej szkoły :
 Zostali dobrze przygotowani do wejścia w kolejny etap edukacji.
 Rozwijali swoje talenty i zainteresowania
 Otrzymywali wsparcie i pomoc specjalistyczną w celu wyrównywania
szans edukacyjnych
 Umieli podejmować właściwe decyzje w różnych sytuacjach życiowych
 Byli aktywnymi uczestnikami życia społecznego

Nauczyciele i pracownicy
 Rzetelnie realizują zadania związane z powierzonymi obowiązkami oraz
podstawowymi funkcjami szkoły
 Podnoszą kwalifikacje zawodowe i wychowawcze, aby lepiej wyposażyć
uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne na wyższych szczeblach
kształcenia
 Wychowują w duchu uniwersalnych wartości i starają się być wzorem dla
podopiecznych
 Tworzą klimat sprzyjający wysokiej jakości nauczania, opieki i
wychowania
 Życzliwie i z uwagą odnoszą się do każdego ucznia
 Rozwijają talenty i zainteresowania uczniów na zajęciach pozalekcyjnych
 Wspierają i służą pomocą uczniom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
 Zapewniają opieką psychologiczno-pedagogiczną
 Promują zdrowy styl życia
 Realizują programy profilaktyczne i dbają o bezpieczeństwo
powierzonych dzieci
 Organizują pomoc materialną
 Wspierają inicjatywy uczniów i działalność Samorządu Uczniowskiego
 Przestrzegają praw dziecka i szanują jego godność

Rodzice
 Interesują się postępami w nauce i zachowaniem swojego dziecka
 Opiniują programy wychowawcze klas i współpracują w realizacji
programu profilaktycznego szkoły.
 Dbają , aby ich dzieci rzetelnie wypełniały obowiązki szkolne i
przestrzegały norm zawartych w dokumentach szkoły
 Współpracują z wychowawcą
 Wspólnie z dziećmi i nauczycielami budują pozytywny wizerunek szkoły
w środowisku, min. poprzez kultywowanie jej tradycji
 Aktywnie i konstruktywnie uczestniczą w życiu szkoły

CELE
Nadrzędnym celem działań wychowawczych jest kształtowanie u uczniów
postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we
współczesnym świecie.
Cel nadrzędny realizowany jest poprzez:
 Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju
 Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w szkole
 Promowanie zdrowego stylu życia
 Kształtowanie postaw obywatelskich
 Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
 Przestrzeganie norm i zasad kulturalnego zachowania
 Rozwijanie cech osobowości koniecznych do aktywnego i etycznego
uczestnictwa w życiu społecznym
 Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym
 Współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli dla wspólnego dobra, jakim
jest nasza szkoła
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