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1.
NASZA SZKOŁA



DYDAKTYKA W KL. I

polonistyczna, społeczna, przyrodnicza,
matematyczna, techniczna
edukacja muzyczna – 1 godzina
edukacja plastyczna – 1 godzina
edukacja informatyczna – 1 godzina
wychowanie fizyczne – 3 godziny
język angielski – 2 godziny
religia / etyka – 2 godziny

Edukacja wczesnoszkolna:  

PODRĘCZNIKI

podręcznik i ćwiczenia

podręcznik do religii 

Bezpłatne:

do edukacji wczesnoszkolnej
oraz do języka angielskiego

Płatne:



OPŁATY W SZKOLE SPRAWY RÓŻNE

Rada Rodziców
wycieczki i wyjścia klasowe
posiłki w stołówce szkolnej

Informacje na temat
organizacji pracy oraz
wyprawki dla ucznia zostaną
podane przez wychowawcę
1. września 2021 r.



OFERTA SZKOŁY
sale lekcyjne z wydzieloną
częścią edukacyjną i
rekreacyjną oraz wyposażone
w pomoce dydaktyczne i tablice
multimedialne

 

wsparcie specjalistów –
pedagoga, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego,
socjoterapeuty i terapeuty SI

nauka języka angielskiego od
klasy I, drugi język - język
niemiecki od klasy V opieka i zajęcia w świetlicy

szkolnej przed i po lekcjach      

żywienie w szkole (śniadania,
obiady, podwieczorki)

opieka pielęgniarska w szkole



2.
PROJEKTY

I INNOWACJE



PO WER:

- KSZTAŁCIMY EUROPEJCZYKA OTWARTEGO NA ŚWIAT

- MŁODZI EKO-LOGICZNI

W naszej szkole
poznajemy kultury innych

narodów, rozwijamy
umiejętności językowe

i nawiązujemy kontakty
międzynarodowe.



Współpracujemy z Goethe-
Institut, uczestniczymy

w konkursach i doskonalimy
język niemiecki.

DEUTSCH PLUS



CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO

Bierzemy udział
w Ogólnopolskim Projekcie
Centrum Mistrzostwa
Informatycznego pod

patronatem największych
uczelni technicznych w Polsce.



Rozwijamy talenty
wokalne, występujemy

na konkursach
i festiwalach.

ZESPÓŁ ANIMATO



3.
ŚWIETLICA



Przygotowujemy Jarmark
Bożonarodzeniowy,

uczestniczymy w Dniu Tańca,
akcji pt. Sportowa świetlica
i wielu innych wydarzeniach.

WYDARZENIA OKOLICZNOŚCIOWE



Mamy okazję spotkać się
z policjantami, żołnierzami,
niepełnosprawnymi i wieloma

innymi osobami.

SPOTKANIA Z ZAPROSZONYMI GOŚĆMI



Prezentujemy swoje
umiejętności na pikniku
szkolnym oraz na wielu
szkolnych, warszawskich

i ogólnopolskich konkursach.

KONKURSY I WYSTĘPY



Uczestniczymy w wielu
projektach i programach, m.in.
"Być jak Ignacy", "Akademia

Bezpiecznego Puchatka",
w projektach Fundacji

Uniwersytet Dzieci i wielu innych.

PROJEKTY I PROGRAMY



W świetlicy mamy okazję
uczestniczyć w zajęciach
plastycznych, tanecznych,
kulinarnych, wokalnych,

z zakresu programowania
i wielu wielu innych.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE



4.
BIBLIOTEKA



Świętujemy nie tylko
Dzień Książki, ale także
Dzień Kota czy Dzień
Wody. Wielokrotnie

działamy razem z PAH.

DNI OKOLICZNOŚCIOWE



W konkursach zdobywamy
cenne nagrody,

a biblioteczna zabawa
fantowa sprawia nam

mnóstwo radości.

KONKURSY I ZABAWY



Biblioteka to nie tylko
książki. Możemy tu

obejrzeć autorski teatrzyk
Kamishibai stworzony przez

panie specjalnie dla nas.

TEATRZYK KAMISHIBAI



5.
WOLONTARIAT



ZBIÓRKI CHARYTATYWNE

Pomagamy naszym
uczniom, bezdomnym,
starszym, czy również

psom w schronisku.
Dołączysz?



Dom Misjonarek Miłości, czy
Dom Opieki Sióstr Felicjanek
to nasz prawie drugi dom.

Nie tylko pomagamy, ale także
śpiewem zachęcamy innych

do pomagania.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT
PODAJ DOBRO DALEJ



6.
PCK



PCK

Uczestniczymy w ogólnopolskiej
akcji Gorączka Złota oraz
Żółty Talerz, organizujemy

akcje charytatywne, bierzemy
udział w kwestach PCK oraz
Olimpiadzie Promocji Zdrowego

Stylu Życia. 



7.
NASZE

SUKCESY



Zakwalifikowanie
do rejonowego Kuratoryjnego

Konkursu Chemicznego

Uczestnictwo
w wojewódzkim etapie
konkursu kuratoryjnego

z języka polskiego
i matematyki

Udział w wojewódzkim
etapie konkursu
kuratoryjnego

z języka polskiego

Tytuł laureata dla
biblioteki w akcji

Warszawskie Święto
Drzewa

Uczestnictwo w II etapie
Olimpiady Matematycznej

Juniorów

Udział w półfinale
mistrzostw województwa

mazowieckiego
Podium w piłce ręcznej

w ramach WOM

II etap Przedmiotowego
Konkursu Informatycznego

"Logia" 

Nagranie autorskich
piosenek z zespołem
BOGUmił i DOBROmirki

NASZE
SUKCESY

z roku 2020/21

...i wiele wiele innych



ZAPRASZAMY!!!
 

ZAPRASZAMY!!!

 

www.sp231.waw.pl


