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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2022-2023 

 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 

CELE SZCZEGÓŁOWE PLANOWANE DZIAŁANIA TERMIN 

REALIZACJI 

ODBIORCY REALIZATORZY 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

zdrowotnego  

i psychicznego uczniom, 

pracownikom szkoły  

i rodzicom  

w związku  

z panującą  

w kraju sytuacją 

zagrożenia 

epidemicznego 

- zaktualizowanie procedur dotyczących 

bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemią 

IX 2022 

 

 

 

uczniowie, nauczyciele  

i inni pracownicy szkoły, 

rodzice 

Dyrektor, nauczyciele, 

 

- zapoznanie z obowiązującymi procedurami 

wszystkich uczniów, pracowników szkoły i 

rodziców, wdrażanie procedur, monitorowanie 

ich przestrzegania 

IX 2022 uczniowie, nauczyciele  

i pracownicy szkoły, 

rodzice 

Dyrektor , nauczyciele,  

- w razie zaistnienia takiej potrzeby 

przygotowanie psychiczne uczniów na 

ewentualność nauczania hybrydowego lub 

zdalnego 

zgodnie z potrzebami uczniowie, rodzice 

 

nauczyciele 

- objęcie szczególną opieką psychologiczną 

uczniów znajdujących się w sytuacji kryzysowej 

zgodnie z potrzebami uczniowie specjaliści 

Zapoznanie uczniów 

z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa  

w różnych sytuacjach 

życiowych, kształtowanie 

właściwego zachowania 

się w sytuacji zagrożenia 

życia i zdrowia oraz 

w sytuacjach 

nadzwyczajnych oraz 

stworzenie warunków  

do bezpiecznego 

- zapoznanie uczniów i zobowiązanie ich do 

przestrzegania regulaminu zachowania podczas 

przerw, monitorowanie przestrzegania zasad 

zachowania 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- dyżury nauczycieli i samorządu podczas 

przerw 

 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- zorganizowanie bezpiecznych zajęć dla 

uczniów podczas przerw 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- opieka medyczna w szkole cały rok uczniowie Dyrektor , ZOZ 

- próbne alarmy na wypadek zagrożenia 

pożarem i innego niebezpieczeństwa 

wg harmonogramu uczniowie Dyrektor 



Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 

im. Powstania Warszawskiego 
ul. Erazma z Zakroczymia 15 

03-185 Warszawa 
tel. 22 614-90-30  fax. 22 676-64-05 

NIP: 524 22 75 453 

 
przebywania uczniów w 

szkole  

- szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej 

dla nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów  

wg harmonogramu uczniowie, nauczyciele  

i pracownicy szkoły 

wg harmonogramu 

- zapoznanie uczniów z harmonogramem 

korzystania  

ze stołówki szkolnej przerw obiadowych 

IX 2022 uczniowie nauczyciele 

- pogadanki, lekcje wychowawcze, lekcje 

techniki 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- spotkania z funkcjonariuszami służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

wg harmonogramu uczniowie nauczyciele, pedagodzy 

- przygotowanie i egzamin na kartę rowerową V-VI 2023 uczniowie nauczyciel techniki, 

egzaminator 

- spotkania ze specjalistami zewnętrznymi dla 

uczniów i rodziców 

wg harmonogramu uczniowie, rodzice nauczyciele, pedagodzy 

Ochrona i wzmacnianie 

zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży 

- Dzień Nauki i Relaksu XI 2022 uczniowie nauczyciele 

- Miesiąc Empatii X 2022 uczniowie nauczyciele 

- anonimowa ankieta dla uczniów klas 4-8 , 

dotycząca ich samopoczucia psychicznego oraz 

orientacji w możliwościach szukania pomocy 

XI 2022 uczniowie nauczyciele 

- Dzień Pozytywnego Myślenia II 2023 uczniowie nauczyciele 

- Międzynarodowy Dzień Szczęścia III 2023 uczniowie nauczyciele 

- propagowanie wśród uczniów wiedzy o 

sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

(pogadanki, filmy, prezentacje, spotkania  

ze specjalistami) 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- szkolenia, przypominanie procedur, webinary 

dla nauczycieli i rodziców 

wg harmonogramu nauczyciele, rodzice nauczyciele 

- kształtowanie krytycznej postawy wobec hejtu 

oraz umiejętności radzenia sobie z nim 

cały rok uczniowie, rodzice nauczyciele, specjaliści 

szkolni i zewnętrzni 

-propagowanie NVC: poprzez nagrywanie bajek 

o szakalu i żyrafie na szkolnym kanale You 

Tube i szkolnym vlogu 

cały rok uczniowie, rodzice J. Kogowska-Polak, 

J. Sęk, K.Mąka, 

E.Sznitowska-Krac 
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- zajęcia psychoedukacyjne z zakresu radzenia 

sobie z trudnymi emocjami, rozwiązywania 

konfliktów, komunikacji międzyludzkiej, 

porozumiewania się bez przemocy 

cały rok uczniowie, rodzice nauczyciele, specjaliści 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH 

Kultywowanie tradycji 

szkolnych: patron, hymn, 

pomnik, Święto Szkoły, 

obchody świąt 

narodowych 

- zapoznanie nowych uczniów  

z historią szkoły i jej imieniem 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- zapoznanie uczniów z historią 

Powstania Warszawskiego, zorganizowanie 

Święta Szkoły w rocznicę zakończenia 

Powstania 

IX-X 2022 uczniowie nauczyciele, uczniowie, 

rodzice 

- nauka hymnu szkolnego IX – X 2022 uczniowie nauczyciele 

-opieka nad pomnikiem przy szkole  

i innymi miejscami pamięci, wdrażanie uczniów 

do kultywowania tradycji i świąt narodowych 

cały rok uczniowie nauczyciele, rodzice, 

uczniowie 

- opieka nad sztandarem szkolnym cały rok uczniowie nauczyciele, uczniowie 

- udział w akcjach wspierających kombatantów wg harmonogramu uczniowie nauczyciele, rodzice, 

uczniowie 

Działanie na rzecz 

szerszego udostępnienia 

kanonu i założeń edukacji 

klasycznej oraz sięgania 

do dziedzictwa 

cywilizacyjnego Europy, 

m.in. przez wprowadzanie 

elementów języka 

łacińskiego w czasie zajęć 

- wprowadzanie elementów języka łacińskiego 

na lekcjach różnych przedmiotów 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- koło historyczne cały rok uczniowie Kamil Jastrzębski 

- Karnawałowy orszak bogów greckich II 2023 uczniowie, nauczyciele zespół nauczycieli 

humanistów 

Udział w XXV Warszawskim Konkursie 

Mitologicznym 

II 2023 uczniowie Beata Szumowska 

- nauka śpiewu najstarszych polskich hymnów 

ze szczególnym uwzględnieniem pieśni „Gaude 

XI 2022 uczniowie nauczyciel muzyki 
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Mater Polonia”, nauka śpiewu pieśni żaków 

krakowskich „Breve regnum”, słuchanie i 

charakterystyka chorałów gregoriańskich  

Budowanie tożsamości 

narodowej, europejskiej  

i światowej 

- poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i ONZ cały rok uczniowie nauczyciele 

- poszerzanie wiedzy o różnych kulturach i 

religiach, np. poprzez zapoznawanie dzieci z 

odmiennością kulturową uczniów pochodzących 

z innych państw 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- uroczystości związane z patronami roku 2022  

i 2023, poszerzanie wiedzy uczniów na temat 

tych postaci   * 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- poznawanie swojej dzielnicy, miasta  

i kraju 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- udział w programie Erasmus wg harmonogramu uczniowie nauczyciele, rodzice 

- udział w programie „Lekcje wychowawcze ze 

światem” w ramach współpracy z PAH 

wg harmonogramu uczniowie nauczyciele 

- śpiewanie polskich pieśni i piosenek o 

tematyce patriotycznej  

X – XI 2022  

IV – V 2023  

 

uczniowie nauczyciel muzyki 

EDUKACJA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA 

Rozwijanie umiejętności 

metodycznych 

nauczycieli w zakresie 

prawidłowego i 

skutecznego 

wykorzystania technologii 

informacyjno – 

komunikacyjnych  

w procesach 

edukacyjnych. Wsparcie 

edukacji informatycznei  

i medialnej,  

w szczególności 

- udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych 

 

   

- wymiana wiedzy i doświadczeń wśród 

nauczycieli 
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kształtowanie 

krytycznego podejścia do 

treści publikowanych  

w internecie 

i mediach 

społecznościowych 

Wyposażenie uczniów  

w wiedzę oraz praktyczne 

umiejętności konieczne 

do bezpiecznego 

korzystania  

z internetu  

i innych mediów,  

oraz kształtowanie 

umiejętności krytycznego 

podejścia do treści 

publikowanych  

w Internecie  

i mediach 

społecznościowych 

 

 

- lekcje informatyki i zajęć komputerowych 

 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- spotkania ze specjalistami szkolnymi  

i  zewnętrznymi dla uczniów, nauczycieli   

i rodziców 

 uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

nauczyciele, specjaliści 

- koło informatyczne cały rok uczniowie nauczyciele 

- wdrożenie netykiety oraz zapoznanie dzieci i 

rodziców z bezpiecznymi platformami i 

stronami (OSE, FDDS, SQULA, SIECIAKI, 

OWCE W SIECI, SCHOLARIS, DYF , DBL, 

PRZYSTAŃ W SIECI, NIE DLA HEJTU itp.) 

cały rok uczniowie, rodzice nauczyciele 

- projekty i kampanie edukacyjne dotyczące 

bezpieczeństwa w sieci  

i cyberprzemocy, np. Przystań w sieci, Dzień 

bezpiecznego internetu,  

udział nauczycieli w szkoleniach  

i konferencjach 

cały rok uczniowie nauczyciele, specjaliści 

- przygotowanie uczniów do bezpiecznego 

przejścia na nauczanie hybrydowe lub zdalne w 

razie  konieczności 

zależnie od potrzeb uczniowie nauczyciele 

 - kształtowanie w uczniach postawy szacunku 

wobec wszystkich użytkowników internetu i 

innych mediów, zwalczanie hejtu w sieci, 

poszanowanie praw własności intelektualnej 

cały rok uczniowie nauczyciele 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 

Wychowanie zmierzające 

do osiągnięcia ludzkiej 

- lekcje etyki cały rok uczniowie nauczyciel etyki 

- koło filozoficzne cały rok uczniowie nauczyciel etyki 
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dojrzałości poprzez 

kształtowanie postaw 

ukierunkowanych  

na prawdę, dobro  

i piękno, uzdalniających 

do podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji 

- szkolna gazetka „Zwierciadełko”  cały rok uczniowie nauczyciel etyki 

- propagowanie właściwych postaw poprzez 

pogadanki, odwoływanie się do bohaterów 

literackich, przykład własny nauczycieli  

i rodziców 

cały rok uczniowie nauczyciele, rodzice 

- rozwijanie samorządności uczniów oraz 

działalności wolontariackiej 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- stwarzanie uczniom możliwości podejmowania 

własnych inicjatyw i wspieranie ich w realizacji 

 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- zajęcia i konkursy z zakresu różnych dziedzin 

sztuki 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- działalność chóru szkolnego, udział  

w wycieczkach do filharmonii 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- działalność Rzecznika Praw Ucznia cały rok uczniowie nauczyciele 

- organizowanie debat oksfordzkich wg harmonogramu uczniowie nauczyciele 

- działania popierające wolność  

i niepodległość Ukrainy, protest przeciwko 

wojnie, wsparcie dla uczniów z Ukrainy 

zależnie od potrzeb uczniowie nauczyciele, uczniowie, 

rodzice 

- pogadanki na lekcjach wszystkich 

przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem 

godzin wychowawczych 

cały rok uczniowie  

- współpraca z organizacjami pozarządowymi i 

instytucjami wspierającymi osoby/rodziny  

w trudnym położeniu 

cały rok uczniowie, rodzice nauczyciele 

- wdrażanie idei integracji poprzez nauczanie 

włączające, dbałość o przyjazną, życzliwą 

atmosferę wśród uczniów i rodziców, 

kształtowanie właściwych postaw wobec osób  

z niepełnosprawnościami 

cały rok uczniowie, rodzice nauczyciele, rodzice 

- udział w programie „Lekcje wychowawcze  

ze światem” w ramach współpracy z PAH 

wg harmonogramu uczniowie nauczyciele 
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PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

Wzmocnienie edukacji 

ekologicznej.  

Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za 

środowisko naturalne 

- lekcje przyrody, biologii , geografii 

 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- wycieczki i zielone szkoły, warsztaty 

przyrodnicze, koło przyrodnicze, konkursy 

cały rok uczniowie nauczyciele, rodzice 

- udział w akcji „Sprzątanie  świata” IX 2022 uczniowie nauczyciele 
- udział w programie „Lekcje wychowawcze ze 

światem” w ramach współpracy z PAH 

wg harmonogramu uczniowie nauczyciele 

- udział w akcjach, happeningach cały rok uczniowie nauczyciele 
Propagowanie zdrowego 

odżywiania  

i aktywności fizycznej 

- pogadanki, filmy, spotkania ze specjalistami cały rok uczniowie nauczyciele 
- warsztaty kulinarne cały rok uczniowie nauczyciele 
- program „Szklanka mleka’ i „Owoce  

w szkole” 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- program „Wiem co jem” cały rok uczniowie nauczyciele 
- posiłki w szkole cały rok uczniowie nauczyciele 
- organizowanie zawodów, olimpiad 

sportowych, udział w zawodach zewnętrznych 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- klasy sportowe o profilu pływackim cały rok uczniowie nauczyciele 
- wycieczki szkolne, zielone szkoły  

z aktywnym programem turystyczno-

krajoznawczym i sportowym 

cały rok uczniowie nauczyciele, rodzice 

- organizowanie zajęć ruchowych podczas 

przerw 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- zajęcia sportowe w ramach sks 

 i program „Od zabawy do sportu” 

cały rok uczniowie nauczyciele 

Kształtowanie 

właściwych postaw 

wobec zagrożeń 

cywilizacyjnych 

- dostarczanie uczniom wiedzy na temat 

zagrożeń cywilizacyjnych (wojny, 

przeludnienie, zanieczyszczenie środowiska, 

ubytek lasów, zasobów naturalnych, głód, 

zmiany klimatyczne, susze, epidemie  

i zarazy, rosnąca przestępczość, terroryzm, 

szerzenie uzależnień, choroby cywilizacyjne 

cały rok uczniowie nauczyciele 



Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 

im. Powstania Warszawskiego 
ul. Erazma z Zakroczymia 15 

03-185 Warszawa 
tel. 22 614-90-30  fax. 22 676-64-05 

NIP: 524 22 75 453 

 
itp.) oraz uświadamianie możliwości wpływania 

na te zjawiska i sposobów zachowania z tym 

związanych podczas lekcji różnych 

przedmiotów 

- spotkania ze specjalistami dla uczniów, 

nauczycieli i rodziców 

wg harmonogramu uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

nauczyciele, specjaliści 

- przestrzeganie zasad korzystania  

w szkole z własnych urządzeń elektronicznych 

przez uczniów 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- organizowanie cichych zajęć podczas przerw cały rok uczniowie nauczyciele 
-badania przesiewowe, programy prozdrowotne, 

fluoryzacja zębów 

wg harmonogramu uczniowie pielęgniarka szkolna 

WSPOMAGANIE WYCHOWAWCZEJ ROLI RODZINY 

Właściwa organizacja 

zajęć edukacyjnych 

wychowanie do życia w 

rodzinie 

- lekcje wychowania do życia w rodzinie cały rok uczniowie nauczyciele wychowania 

do życia w rodzinie 

Doskonalenie 

kompetencji nauczycieli 

do pracy  

z uczniami przybyłymi z 

zagranicy,  

w szczególności  

z Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb 

- szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy  

z uczniem cudzoziemskim oraz wspierania 

uczniów –uchodźców z Ukrainy 

wg potrzeb nauczyciele Dyrekor,  

nauczyciele 

- współpraca nauczycieli ze specjalistami  

w celu zapewnienia wsparcia materialnego  

i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom z Ukrainy 

cały rok uczniowie nauczyciele, specjaliści 

Podnoszenie jakości 

kształcenia oraz 

dostępności i jakości 

wsparcia udzielonego 

dzieciom i uczniom 

- konsultacje dla uczniów i rodziców   

w ramach dodatkowych godzin pracy 

nauczycieli 

cały rok uczniowie, rodzice nauczyciele, specjaliści 

- przestrzeganie zaleceń zawartych  

w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz w opiniach psychologicznych  

 

cały rok uczniowie nauczyciele 
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- organizowanie na bieżąco pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły 

cały rok uczniowie nauczyciele, specjaliści 

- stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, kierowanie uczniów na badania, 

dyżury psychologa PPP w szkole 

cały rok uczniowie, rodzice nauczyciele, 

specjaliści 

- rozwijanie efektywnego doradztwa 

zawodowego dla uczniów klas VII i VIII 

poprzez: 
- lekcje doradztwa zawodowego 

- udzielanie porad indywidulanych dla uczniów oraz 

rodziców klas VII i VIII w ramach projektu m.st. 

Warszawy Biura Edukacji „ Warszawa Talentów”  

w Punkcie Informacji Kariery  

-diagnozę zasobów ucznia tj. umiejętności,  

zdolności, uzdolnień, zainteresowań, kompetencji  

i predyspozycji zawodowych 

- wsparcie rodziców i uczniów w procesie wyboru 

przez dziecko ścieżki edukacyjnej 

- zapoznanie uczniów i rodziców z ofertą edukacyjną 

szkolnictwa ponadpodstawowego 

cały rok uczniowie, rodzice  doradca zawodowy  

Ochrona  

i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i 

młodzieży 

- objęcie szczególną opieką psychologiczną 

uczniów i rodziców znajdujących się  

w sytuacji kryzysowej 

cały rok uczniowie, rodzice specjaliści 

- indywidualne wsparcie psychologiczne cały rok uczniowie specjaliści 
- konsultacje i porady dla uczniów, rodziców 

oraz nauczycieli i wychowawców 

cały rok uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 
specjaliści 

- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów  

z niepełnosprawnościami 

cały rok uczniowie specjaliści 

- działania psychoedukacyjne (rozwijanie sfery 

emocjonalnej, społecznej  

i intelektualnej, indywidualnie i grupowo)  

cały rok uczniowie specjaliści 

Stwarzanie możliwości 

rozwoju zainteresowań  

i uzdolnień uczniów 

- poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych, 

wycieczki, zielone szkoły, lekcje muzealne, 

koncerty muzyczne w szkole, konkursy  

cały rok uczniowie specjaliści 
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z różnych dziedzin, udział w programach  

i projektach kulturalnych, klasy pływackie, 

zawody sportowe 

 

Psychoedukacja dla 

rodziców i uczniów 

- spotkania dla uczniów i rodziców 

z różnymi specjalistami szkolnymi  

i zewnętrznymi (profilaktyka uzależnień, 

odpowiedzialność prawna, bezpieczeństwo) 

wg harmonogramu uczniowie, rodzice nauczyciele,  

pedagodzy 

- informacje o szkoleniach, warsztatach itp. dla 

rodziców zamieszczane na stronie szkoły  

i w dzienniku elektronicznym 

cały rok rodzice nauczyciele,  

pedagodzy 

Współpraca z 

instytucjami 

wspierającymi rodzinę 

- współpraca z sądem rodzinnym, poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami 

samorządowymi, Wydziałem Oświaty, OPS, 

WCPR 

 

 

cały rok uczniowie, rodzice nauczyciele,  

pedagodzy, psycholodzy 

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWYCH I PRZEKROJOWYCH UCZNIÓW 

Aktywizowanie członków 

społeczności szkolnej do 

wspólnego wysiłku na 

rzecz celów społecznych 

- rozmowy i pogadanki na temat wagi  

i korzyści płynących ze współpracy na rzecz 

szkoły i środowiska 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- inicjowanie różnych akcji wśród uczniów cały rok uczniowie nauczyciele 
- wspieranie i docenianie własnych inicjatyw 

uczniów 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- wspieranie działalności samorządu szkolnego i 

koła wolontariatu 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- współpraca z organizacjami społecznymi cały rok uczniowie nauczyciele 
Wsparcie nauczycieli i 

innych członków 

społeczności szkolnych w 

rozwijaniu umiejętności 

Wykorzystanie pomocy dydaktycznych 

zakupionych w ramach programu „Laboratoria 

przyszłości” w oparciu o szkolenie dla 

nauczycieli 

 

cały rok uczniowie nauczyciele 
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podstawowych i 

przekrojowych uczniów 

-udział wybranych nauczycieli w kursie 

Wsparcie nauczycieli i innych członków 

społeczności szkolnych  

w rozwijaniu umiejętności podstawowych i 

przekrojowych uczniów, w szczególności  

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych 

zakupionych w ramach programu „Laboratoria 

przyszłości”, (16.09.2022 r. - 16.11.2022 r., 

Studium Prawa Europejskiego w Warszawie) 

IX-XI 2022 nauczyciele nauczyciele 

- kształtowanie i rozwijanie u uczniów różnych 

umiejętności (rozumianych jako zdolność do 

prawidłowego i sprawnego wykonywania 

określonego rodzaju czynności, zadania lub 

funkcji)  

cały rok uczniowie nauczyciele 

- kształtowanie i rozwijanie u uczniów 

umiejętności przekrojowych (krytyczne 

myślenie, kreatywność, podejmowanie 

inicjatywy, umiejętność rozwiązywania 

problemów, ocena ryzyka, umiejętność 

podejmowania decyzji oraz konstruktywne 

„zarządzanie” uczuciami 

cały rok uczniowie nauczyciele 

- kształtowanie i rozwijanie u uczniów 

kompetencji (szeroko rozumiana zdolność 

podejmowania określonych działań  

i wykonywania zadań  

z wykorzystaniem efektów uczenia się) 

cały rok uczniowie nauczyciele 

 

*patroni roku 2022: Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm 

Polski  

patroni roku 2023: Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerzy 

Nowosielski  



Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 

im. Powstania Warszawskiego 
ul. Erazma z Zakroczymia 15 

03-185 Warszawa 
tel. 22 614-90-30  fax. 22 676-64-05 

NIP: 524 22 75 453 

 
 


