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Zapraszamy na dzień otwarty  

6 lutego o godz. 18.00 
 

Nasza szkoła jest niewielka, co stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dla każdego 
dziecka. Możemy dokładnie rozpoznać potrzeby naszych uczniów i poprzez różne formy 
aktywności: ciekawe lekcje, różne zajęcia pozalekcyjne, wsparcie psychologiczne, 
logopedyczne zapewnić każdemu dziecku sukces edukacyjny na miarę jego możliwości. 

http://sp236gim61.neostrada.pl/


Szkoła oferuje: 
 naukę w mało licznych klasach; 
 wszechstronny rozwój uczniów; 
 wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; 
 w klasach integracyjnych obecność dwóch nauczycieli na 

lekcjach; 
 naukę języka angielskiego od klasy 0; 
 naukę języka hiszpańskiego od klasy 7; 

Proces lekcyjny wzbogacony jest poprzez:  

 korzystanie z lekcji muzealnych, medialnych; 
 uczestnictwo w spektaklach teatralnych i kinowych, koncertach i 

wystawach; 
  uczestnictwo w wycieczkach; 
 realizację programów innowacyjnych; 

Pomoc specjalistyczną: 

  psychologiczną; 
  pedagogiczną; 
  terapeutyczną: 
-integracja sensoryczna 
-terapia logopedyczna 
-terapia Tomatisa 
-terapia pedagogiczna 
-socjoterapia 
 rehabilitację; 
 

 
Wymiana międzynarodowa            ze szkołą 

im. I.Sendler w Hamburgu 



DLA DZIECI 
 multimedialne sale lekcyjne ; 
 elementy robotyki od klasy 1; 
 dwie pracownie komputerowe; 
 biblioteka z dostępem do Internetu; 
 nowoczesne boisko; 
 wydzielony, nowy plac zabaw; 
 szafki (od klasy 4); 
 codzienna opieka pielęgniarki szkolnej;  
 stołówka szkolna. 

 
 



 
Jesteśmy szkołą wspierającą zainteresowania uczniów: 

 

 
W szkole działa 19 Warszawska Drużyna Harcerska „Zielony Płomień” 

oraz 19 Warszawska Gromada Zuchowa „Dreptusie”. 
 

Oferujemy dodatkowe płatne zajęcia:  
-judo w Klubie Judo Lemur  
               (uczniowie osiągają liczne sukcesy); 
-dramowe; 
-konstruktorskie z klockami LEGO; 
-sportowe w szkolnym klubie sportowym „Bielik”; 
-akrobatyczne, gimnastyki artystycznej; 
-piłki nożnej dla najmłodszych; 
-gry na gitarze. 

 
Przygotowujemy przedstawienia i 

występy muzyczne m.in: 
Dzień Talentów, Dzień sportu  

i rodziny. 
 



ŚWIELTLICA SZKOLNA  

Mocną stroną naszej Szkoły jest 
specjalistyczna opieka w świetlicy w 

godzinach dostosowanych do potrzeb 
uczniów i ich rodziców (6:45- 18:00). 

W świetlicy dzieci  uczestniczą              w 
zajęciach :  
 plastycznych, origami; 
 kulinarnych; 
 czytelniczych; 
 wokalnych; 
 konstruktorskich; 
 gry na bębnach DJEMBE; 
 gier planszowych i sportowych; 
 w zabawach integracyjnych. 
 

Poznają kreatywne sposoby przyswajania 
wiedzy oraz biorą           udział   w licznych 
konkursach. 
 



Dodatkowa oferta oświatowa dla dzieci 
oddziałów przedszkolnych: 

 „Wolski poliglota” -2 zajęcia w tygodniu z 
języka angielskiego;  

  „Informatyka dla Smyka”- 1 zajęcia w 
tygodniu;  

 wspierające kreatywność dzieci - 1 zajęcia 
w tygodniu; 

 w ramach edukacji kulturalnej wyjście do 
kina, teatru lub muzeum - 1 raz w 
semestrze; 

 każde dziecko w okresie zimowym 
otrzymuje zdrową kanapkę;  

  każdy oddział otrzymuje komplet 
materiałów plastycznych i artykułów 
papierniczych. 

Nasza placówka otrzymała certyfikat 
„Bezpieczna Szkoła”. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa szkoła 
posiada:  
 
  monitoring, którym objęty jest 

budynek oraz boisko szkolne;  
 radiowęzeł. 



Stosujemy ocenianie kształtujące  
„NaCoBeZU” – czyli „na co będę zwracać uwagę 

Nauczyciel, który stosuje 
ocenianie kształtujące:  

  określa cele lekcji                  i 
formułuje je w języku zrozumiałym 
dla ucznia;  

  ustala wraz z uczniami kryteria 
oceniania, czyli to, co będzie brał 
pod uwagę przy ocenie pracy 
ucznia;  

  stosuje efektywną informację 
zwrotną;  

  buduje atmosferę uczenia się;  
  wprowadza samoocenę               i 

ocenę koleżeńską.  

W szkole funkcjonuje 
dziennik elektroniczny. 



Przystąpiliśmy do ruchu Budzących Się Szkół 

  Od kultury nauczania do uczenia się         
 tworzenie dzieciom warunków do odkrywania świata  

i eksperymentowania; 
 

  Od błędu do doceniania 
skupiamy się bardziej na tym co się udaje, a nie brakach  

i niedociągnięciach; 
 

  Od przedmiotów do projektów 
odejście od fragmentaryzacji nauki i rzeczywistości na rzecz projektów, które będą 

rozwijać ucznia harmonijnie w wielu kierunkach jednocześnie; 
 

  Od karania do rozmawiania 
 

  Od hierarchii do partnerstwa 
tworzyć relacje oparte na szacunku i zaufaniu; 

 
  Od rywalizacji do współpracy 

przygotowywanie uczniów do współpracy. 
 

Z nami 
uwierzysz   
w siebie ! 

Zapraszamy wszystkich, którzy marzą o lepszej szkole! 


