
Kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2019/2020

• Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 
obywatelskich i patriotycznych.

• Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego 
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

• Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

• Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji 
cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe 
wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

• Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. 
Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w 
zawodach szkolnictwa branżowego.
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Priorytety edukacyjne 
m.st. Warszawy 

na rok szkolny 2019/2020

• Przeciwdziałanie przemocy i wykluczeniu w 
środowisku szkolnym.

• Wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami klas I 
zreformowanych szkół ponadpodstawowych.

• Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

• Poszerzenie wiedzy w zakresie edukacji 
ekologicznej, w tym edukacji o zagrożeniu 
klimatycznym.

2



Wnioski do pracy 
na rok szkolny 2019/2020

• Wzmocnienie bezpieczeństwa w wawerskich 
placówkach oświatowych po przez realizację 
projektu „WIDZĘ, REAGUJĘ, DZIAŁAM”

• Wspieranie szkół, przedszkoli w realizacji 
edukacji ku przyszłości 

• Wzmocnienie działań mających na celu 
podniesienie wyników egzaminów 
zewnętrznych.
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Bezpieczeństwo w wawerskich szkołach 
i placówkach

Zdarzenie w szkole

Współpraca z 
INTERWENTAMI 

Poradnią 
Psychologiczno-

Pedagogiczną

Spotkania z 
dyrektorami szkół i 

placówek

Indywidualne 
spotkania z policją, 

strażą miejską

Spotkania z 
rodzicami uczniów 

SP 195

Raporty ze szkół o 
stanie 

bezpieczeństwa

Dzielnicowy Zespół ds. Bezpieczeństwa

Posiedzenia Komisji Oświaty i Komisji Społecznej 
z udziałem przedstawicieli jednostek działających |

w zakresie bezpieczeństwa
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Bezpieczeństwo w wawerskich szkołach 
i placówkach
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Dyrektorzy i 
pedagodzy 

Rodzice

Policja i Straż 
Miejska

Ośrodek Pomocy 
Społecznej

MOS nr 8

Centrum 
Wspierania 

Rodziny

Radni

Wydział Oświaty 
i Wychowania

2 moderowane spotkania
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Bezpieczeństwo w wawerskich szkołach 
i placówkach „Widzę, reaguję, działam”

Wszystkie jednostki:

• Stosowanie zasady „Widzę, reaguję, działam”

• Cykliczne spotkania Zespołu raz na kwartał w celu monitorowania 
sytuacji w wawerskich szkołach 

• Stworzenie precyzyjnej sieci komunikacji szkoła               inne instytucje

Działania organu prowadzącego na rzecz szkół

• Zapewnienie monitoringu na terenie szkół 

• Utworzenie w szkołach stref przyjaznych uczniom

Działania wspólne szkół, poradni i OPS:

• Reagowanie na wszelkie niepokojące sytuacje i zachowania uczniów.

• Zwiększenie liczby programów profilaktycznych obejmujących uczniów,
rodziców, nauczycieli, pracowników szkół np.: Przyjazna Szkoła, Szkoła
dla Rodziców, Trening Zastępowania Agresji, Trening Umiejętności
Społecznych.
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Bezpieczeństwo w wawerskich szkołach 
i placówkach „Widzę, reaguję, działam”

Działania wspólne szkół, poradni i OPS:

• Zintensyfikowanie współpracy z rodzicami już na poziomie przedszkola –
wdrażanie do współpracy, reagowania  i uczestniczenia w programach 
profilaktycznych. 

• Systematyczna, ścisła współpraca pedagoga szkolnego z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, poradnią w celu zwiększenie skuteczności diagnozy 
sytuacji problemowych . 

• Udział pedagogów, nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez inne 
instytucje np. OPS, policja, WCiES, straż miejska

• Dystrybucja na terenie szkół materiałów informacyjnych dla uczniów i 
rodziców – ulotki, plakaty, broszury. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii:

• Wsparcie szkół w zakresie doradztwa i zachęty rodziców do korzystania 
ze wsparcia.
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Bezpieczeństwo w wawerskich szkołach 
i placówkach „Widzę, reaguję, działam”

Działania policji i straży miejskiej

• Uruchomienie patrolu szkolnego

• Systematyczne patrolowanie szkół przez straż miejską i patrol szkolny połączone 
z wymianą informacji z dyrektorem, pedagogiem ……. (raz w tygodniu)

• Współpraca wydziału policji ds. nieletnich z pedagogami szkolnymi.

• Uruchomienie przez straż miejską telefonu interwencyjnego dla szkół i 
placówek pod nazwą „Złota linia telefoniczna”.

Inne jednostki

• Utworzenie lokalnych miejsc integracji - domy sąsiedzkie, miejsca aktywności 
lokalnej

• Zapewnienie bezpłatnej oferty pozaszkolnej dla młodzieży – WCK, OSiR.

Rozwiązania systemowe

• Utworzenie komórki ds. nieletnich w komisariacie policji funkcjonującym na 
terenie  dzielnicy Wawer 

• Wypracowanie efektywnych rozwiązań systemowych uwzględniających
poszerzenia kompetencji szkoły w postępowaniu z dziećmi zagrożonymi
demoralizacją i z dziećmi z problemami psychicznymi.
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Bezpieczeństwo w wawerskich szkołach 
i placówkach „Widzę, reaguję, działam”

• Obserwuj

• Pytaj
• Interesuj się

Widzę

• Rozmawiaj

• Poinformuj

• Zwracaj uwagę

Reaguję
• Współpracuj z 

innymi

• Zgłaszaj

• Podejmij działania

Działam
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Bezpieczeństwo w wawerskich szkołach 
i placówkach – planowane działania 

Zabezpieczenia twarde

•Monitoring w szkołach 
(wrzesień – grudzień 2019)

•Wsparcie prawne z zakresu 
prawa rodzinnego dla 
dyrektorów szkół (wrzesień 
2019)

Działania miękkie

•Program „Szkoła przeciw 
wykluczeniu i 
dyskryminacji...„ (adresowany 
do uczniów, nauczycieli, 
rodziców oraz pracowników 
niepedagogicznych wszystkich 
wawerskich szkół od września 
2019), 

•Szkolenie dla pedagogów z 
udziałem przedstawicieli 
policji, OPS, kuratorów 
sądowych (23.08.2019),

•Szkolenie dla dyrektorów 
„Bezpieczeństwo w szkole” 
(21.08.2019)

•Szkolenie dla nauczycieli 
„Trening Zastępowania Agresji 
ART” (do grudnia 2019)

•Konferencja o wychowaniu 
„#wychowujeMY” (marzec 
2019)

Dbając o zdrowie

•Utworzenie w szkołach stref 
przyjaznych uczniom - do 
odpoczynku, wyciszenia

•Przyjazne uczniom 
wyposażenie nowobudowanej 
szkoły przy ul. Cyklamenów -
pilotaż
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Komunikaty

• Bezzwłoczne informowanie Burmistrza i WOW o zdarzeniach
mających miejsce w szkole np.: wypadek, sytuacje konfliktowe
próby samobójcze, molestowanie seksualne i inne.

• Wzmocnienie nadzoru pedagogicznego w zakresie
bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć świetlicowych
oraz pełnienia przez nauczycieli dyżuru na przerwach
międzylekcyjnych.

• Umieszczenie na stronach internetowych procedur
obowiązujących w placówkach i dot. bezpieczeństwa
(aktualizacja).

11



Komunikaty

• Wnioski można składać do 2 września br. w kancelarii Biura 
Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. 

Stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO przeznaczone jest     
dla uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych za wybitne 
osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku 
szkolnym 2018/2019.

Wniosek znajduje się na stronie Biura Edukacji w zakładce:

Dla ucznia i rodzica - Stypendia
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Komunikaty

• Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wawer

została powołana Uchwałą nr 44/XI/2019 Rady Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2019 r.

MRDW będzie składać się z radnych: po jednym delegacie ze 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych położonych na 
terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz do 10 
mieszkańców Dzielnicy Wawer w wieku od 13 lat do ukończenia 
szkoły ponadpodstawowej. 

Informacje będą przekazywane do szkół drogą mailową.

• Rejestr kontroli zewnętrznych w szkołach -

jkucharska@um.warszawa.pl
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