
.  

 

Lekcja muzyki w pracowni artystycznej 

Co nas wyróżnia? 

 indywidualne podejście do każdego 

ucznia; 

 możliwość wyrównania braków 

edukacyjnych; 

 doskonale wyposażone pracownie: 

komputerowa, chemiczna, 

przyrodnicza, muzyczna 

  tablice interaktywne  

 miła, serdeczna atmosfera; 

 kameralne klasy; 

 staranie dobrana kadra pedagogiczna; 

 możliwość rozwoju pasji uzdolnień  

 i zainteresowań; 

 możliwość uzyskania specjalistycznej 

pomocy terapeutycznej,  

 pomoc psychologa i pedagoga 

szkolnego 

 zajęcia socjoterapeutyczne 

 zespoły interdyscyplinarne 

 opieka świetlicowa 

 

  

  

Kim jesteśmy? 
 

Szkoła Podstawowa Nr 167 to placówka 

przeznaczona dla dzieci i młodzieży 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

oraz z trudnościami uczenia się. Realizujemy 

program profilaktyczno - wychowawczy 

uwzględniający potrzeby uczniów  

i zdiagnozowane problemy. 

Rekrutacja do klas IV-VIII trwa cały rok 

Kontakt z nami 

Telefon: 022 651 52 49 

E-mail: sp167@edu.um.warszawa.pl  

www.sps167.edu.pl 
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Podstawowe informacje 

O szkole 

Misją szkoły jest stworzenie, każdemu  

z uczniów warunków, które pozwolą pokonać 

życiowe trudności i pozwolą nadrobić zaległości 

edukacyjne. Działamy zgodnie z myślą  

J. Korczaka, iż „Założenia wychowawcze 

instytucji to dążenie do osiągnięcia przez dzieci 

wyższej kultury i wyższego poziomu życia”. 

 

  

Nasi uczniowie 

Uczniami naszej szkoły są dzieci i młodzież 

przejawiające zaburzenia zachowania, mające 

zaległości edukacyjne, problemy rodzinne oraz 

w trudnych momentach okresu dojrzewania. 

Pomimo tych trudności podstawa programowa 

realizowana w naszej szkole przeznaczona jest 

dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej. 

„Dzieci rodzą się ze 

skrzydłami. Nauczyciele 

pomagają im je rozwinąć” 

Janusz Korczak 

 

Nasza kadra pedagogiczna 

Nauczycielami Szkoły są wykwalifikowani 

pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem  

w pracy z, wymagającą specjalnych metod 

nauczania, młodzieżą. Wszyscy  

są absolwentami pedagogiki resocjalizacyjnej. 

Szkoła oferuje również specjalistyczną pomoc 

psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego, pedagoga. Cechy wyróżniające 

naszych nauczycieli to: otwartość, serdeczność, 

empatia i poczucie humoru. 

  

 

Doświadczenia w pracowni chemicznej 

 

Nasze dodatkowe działania: 

 realizacja projektów edukacyjnych 

WIE; 

 innowacje edukacyjne i wychowawcze 

 warsztaty i szkolenia dla uczniów i ich 

rodziców/opiekunów prawnych 

 udział w ogólnopolskim projekcie 

Niepodległa 

 wycieczki i wyjścia do miejsc  

kulturalnych i naukowych; 

 udział w konkursach międzyszkolnych   

 organizacja Dnia Sportu 

 prężnie działające kółka zainteresowań 

 teatr szkolny „Strefa Bonifacy” 

Nasze wybrane osiągnięcia 

 I miejsce na Festiwalu Filmowym 

„Biblioteka w kamerze, kamera  

w bibliotece” 

 I miejsce w międzyszkolnym 

konkursie plastycznym „Moja zielona 

dzielnica” 

 III miejsce w międzyszkolnym turnieju 

piłki nożnej „DOLNA CUP” 

 

  


