
WOLSKIE SZKOŁY 
PODSTAWOWE ZAPRASZAJĄ 
SZEŚCIOLATKI

Informator dla rodziców



Szan�wni Państwo,

Z wyrazami szacunku
Krzyszt�f Strzałk�wski

Burmistrz Dzielnicy W�la

na Woli funkcjonuje aktualnie 20 szkół 
podstawowych. W każdej są oddziały 
przedszkolne. Mamy szkoły prowa-
dzące oddziały sportowe, oddziały 
dwujęzyczne, o charakterze ekspe-
rymentalnym (tzw. matematyczne), 
integracyjne. Wszystkie jednak łączy 
jedno: troska o bezpieczeństwo i roz-
wój podopiecznych. 

„Szkolne zerówki”:
• 
• posiadają bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne  

• dysponują zapleczem sanitarnym dostosowanym do potrzeb 
najmłodszych,

• tworzą przyjazne i twórcze, sprzyjające rozwojowi dziecka 
środowisko.

1. „Matematyczne łamigłówki dla mądrej główki”  
- 2 razy w tygodniu zajęcia matematyczne, 

2. „Mały poliglota” - 2 razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego,
3. „Rytmiczna gimnastyka” - 2 razy w tygodniu ćwiczenia ruchowe 

przy muzyce,
4. „Zdrowe witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” - bezpłatna, 

zdrowa kanapka,
5. „Spotkania z Kulturą” - edukacja kulturalna dla najmłodszych,  

a w jej ramach raz w semestrze wyjście do kina, teatru, muzeum,
6. „Mały artysta z różnych materiałów korzysta” - tzw. szkolna 

wyprawka z przyborami plastycznymi,
7. „Mały odkrywca” - edukacja przyrodnicza dla najmłodszych,  

czyli mini eksperymenty i obserwacja zjawisk przyrodniczych.

Ponadto, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Zarząd Dziel-
nicy Wola m.st. Warszawy przygotował pakiet bezpłatnych, dodatko-
wych zajęć dla sześciolatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, czyli:

Serdecznie zapraszam Państwa do publicznych szkół podstawowych  
na Woli. Wybór oddziału przedszkolnego w naszych szkołach to mądrze 
wspierane dzieciństwo!



Szkoła 
Podstawowa nr 25
im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Grzybowska 35, 
00-855 Warszawa 
22 620 39 15
sp25@eduwarszawa.pl
sp25warszawa.edupage.org

Robimy wszystko, aby dziecko czuło 
się bezpieczne i szczęśliwe, stało się 
samodzielne i otwarte na świat, 
rozwijało swoje predyspozycje.

Szkoła 
Podstawowa nr 26
im. Mirosława Biernackiego

ul. Miedziana 8,
00-814 Warszawa 
22 620-45-02
sp26@edu.um.warszawa.pl
sp26warszawa.edupage.org 

Nasza szkoła to miejsce gdzie 
tradycja łączy się z nowoczesnością.



Szkoła 
Podstawowa nr 63
im. Zawiszy Czarnego

ul. Płocka 30, 
01-148 Warszawa 
22 632 37 46
sp63@eduwarszawa.pl
sp63wawa.edupage.org

Tworzymy dobry klimat sprzyjający 
uczeniu się i troskliwą społeczność, 
rozwijamy zainteresowania i pasje 
uczniów.

Szkoła 
Podstawowa nr 132
im. Sandora Petöfiego

ul. Grabowska 1,
01-236 Warszawa 
22 836 85 16
sp132@eduwarszawa.pl
sp132.waw.pl 

Łączymy tradycję z nowoczesnością. 
Angażujemy uczniów do działań 
ekologicznych, sportowych, społecz-
nych. Pomagamy poznawać świat.



Szkoła 
Podstawowa nr 139
im. Ludwiki Wawrzyńskiej

ul. Syreny 5/7, 
01-132 Warszawa
22 632 59 94
sp139@eduwarszawa.pl
sp139warszawa.edupage.org

Promujemy zdrowie, rozwijamy 
pasje, zainteresowania i talenty
sportowe naszych uczniów. 
Realizujemy projekty edukacyjne.

Szkoła 
Podstawowa nr 148
im. Hugona Kołłątaja

ul. Ożarowska 69, 
01-408 Warszawa
22 836 28 73
sp148@eduwarszawa.pl
sp148.edupage.org

Pracujemy z wykorzystaniem różnorod-
nych technologii informatycznych.
Uczymy poprzez doświadczenia 
i eksperymenty.



Szkoła 
Podstawowa nr 166
im. Żwirki i Wigury

ul. Żytnia 40, 
00-198 Warszawa
22 632 01 08
sp166@eduwarszawa.pl
sp166.waw.pl

Jesteśmy szkołą z tradycjami, która 
w przestronnym budynku prowadzi 
mało liczne oddziały w bardzo 
dobrze wyposażonych, przyjaznych 
salach.

Szkoła 
Podstawowa nr 221
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej

ul. Ogrodowa 42/44, 
00-876 Warszawa
22 620 17 40
sekretariat.sp221@eduwarszawa.pl
sp221.edu.pl

Zmieniamy się dla dzieci. Uczą u nas 
zaangażowani nauczyciele. Razem 
tworzymy przyjazną i miłą atmosferę.



Szkoła 
Podstawowa nr 222
im. Jana Brzechwy

ul. Esperanto 7a, 
01-049 Warszawa
22 838 19 94
sp222@eduwarszawa.pl
sp222.com.pl

Bezpieczeństwo fizyczne i psychicz-
ne dzieci jest dla nas priorytetem.
Osiągamy wysokie wyniki nauczania, 
rozwijamy zainteresowania i talenty 
uczniów.

Szkoła 
Podstawowa nr 225
im. Józefa Gardeckiego

ul. J. Brożka 15, 
01-451 Warszawa
22 836-14-74
sp225@eduwarszawa.pl
sp225warszawa.pl

Kształcimy wszechstronnie: dwujęzycz-
nie, matematycznie, plastycznie,
ekologicznie. Pracujemy w bezpiecznej, 
przyjaznej atmosferze.



Szkoła 
Podstawowa nr 234
im. Juliana Tuwima

ul. Esperanto 5, 
01-049 Warszawa
22 838-16-83
sekretariat.sp234@eduwarszawa.pl
sp234warszawa.edupage.org

Wykorzystujemy myśl techniczną, 
co jest dużym wsparciem w edukacji, 
a dostępne narzędzia wspomagają 
integrację społeczną naszych uczniów.

Szkoła 
Podstawowa nr 236
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ireny Sendlerowej

ul. Elekcyjna 21/23, 
01-128 Warszawa
22 836 47 64
sekretariat.sp236@eduwarszawa.pl
sp236.edu.pl

Jesteśmy szkołą, w której każde dziecko 
czuje się bezpiecznie. Staramy się 
zapewnić sukces edukacyjny każdemu 
dziecku na miarę jego możliwości.



Szkoła 
Podstawowa nr 238
im. Christo Botewa

ul. Redutowa 37, 
01-106 Warszawa
22 836 79 42
sp238@eduwarszwa.pl
sp238.warszawa.pl

Sześciolatki już tu są od wielu lat! 
Szkoła jest gotowa i czeka na
najmłodsze dzieci.

Szkoła Podstawowa 
Integracyjna nr 317
im. Edmunda Bojanowskiego

ul. Deotymy 37, 
01-409 Warszawa
22 836-03-12
sp317@eduwarszawa.pl
spi317.edupage.org

Nasza mała szkoła to miejsce 
bezpieczne, sprzyjające dziecku. 
Uczymy tu w atmosferze życzliwości 
i wzajemnego  zrozumienia.



Szkoła 
Podstawowa nr 351
im. Bolesława Prusa

ul. J. Olbrachta 48/56, 
01-114 Warszawa
22 837 16 65
sp351@eduwarszawa.pl
sp351.pl

Jesteśmy szkołą z rodzinną atmosferą. 
Posiadamy osobną przestrzeń szkolną 
dla najmłodszych uczniów oraz 
bogaty program zajęć dodatkowych.

Szkoła 
Podstawowa nr 386
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Grenady 16, 
01-154 Warszawa
22 632-14-60
sp386@eduwarszawa.pl
sp386.edupage.org

Jesteśmy szkołą, do której warto 
zapisać dziecko, bo będzie u nas 
bezpieczne i szczęśliwe.



Szkoła 
Podstawowa nr 387
im. Szarych Szeregów

ul. M. Kasprzaka 1/3, 
02-211 Warszawa
22 632 23 17
sp387@eduwarszawa.pl
sp387.edupage.org

W naszej szkole panuje miła 
i życzliwa atmosfera, a dzieci 
aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.

Szkoła 
Podstawowa nr 388
im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33, 
01-407 Warszawa
22 836-03-41
sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl
sp388.com.pl

Nasza szkoła posiada nowoczesne, 
bogato wyposażone klasy i duże
zaplecze sportowe. Posiadamy bogatą 
ofertę zajęć dodatkowych.



Szkoła 
Podstawowa nr 389
im. Stefana Starzyńskiego
w Zespole Szkół nr 127

ul. Smocza 19, 
01-051 Warszawa
22 838 11 05
zs127@eduwarszawa.pl
sp389.waw.pl

Tworzymy otwartą i różnorodną 
szkołę, w której każdy czuje się 
bezpiecznie,a nasi uczniowie są 
tolerancyjni, otwarci i zaangażowani
w pomoc innym.

ul. K. Karlińskiego 6, 
01-262 Warszawa
22 277 70 82
sp403@eduwarszawa.pl
sp403.edu.pl

Zapraszamy do nowoczesnej, 
bezpiecznej i przyjaznej szkoły 
na Odolanach.  

Szkoła 
Podstawowa nr 403



Szan�wni Państwo,
Dr�dzy R�dzice,

Z wyrazami szacunku
Grażyna Orzech�wska - Mikulska

Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy W�la

zbliża się rekrutacja do przedszkoli oddzia-
łów przedszkolnych na nowy rok szkolny. 
Przed Państwem decyzja, gdzie od 1 wrze-
śnia 2023 r. Wasze dziecko realizować bę-
dzie roczne przygotowanie przedszkolne. 
W związku z tym zapraszam Państwa do 
zapoznania się z ofertą publicznych szkół 
podstawowych na Woli: nowoczesnych, 
bezpiecznych i przyjaznych 6 - latkom. Od-
dział przedszkolny w szkole podstawowej to:

• większe możliwości rozwoju. W oddziale przedszkolnym szkoły 
podstawowej 6 - latek może skuteczniej i pełniej się rozwijać dzięki 
dostępowi do bogatej oferty edukacyjnej placówki m.in.: nauki języka 
obcego, edukacji matematycznej i przyrodniczej prowadzonej  
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. tablic multimedial-
nych), lekcji rytmiki lub gimnastyki korekcyjnej,

• bardzo dobrze przygotowana, kompetentna kadra pedagogiczna.  
-

pedagogiki specjalnej, psychologii, logopedii, terapii pedagogicznej. 
Wspierają dzieci, rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu trudności 
pojawiających się w takcie nauki i w kontaktach społecznych z rówieśni-
kami, współpracują z pracownikami poradni psychologiczno - pedago-
gicznej,

• bardzo dobre zaplecze infrastrukturalne. Wolskie szkoły podstawowe 
zostały dostosowane do potrzeb 6 - latków. Dysponują bezpiecznym  
i dobrze wyposażonymi placami zabaw, salami lekcyjnymi z wydzieloną 
częścią edukacyjną i rekreacyjną oraz zapleczem sanitarnym odpo-
wiadającym potrzebom małych uczniów. Niektóre placówki posiadają 
specjalistyczne gabinety (np. do terapii integracji sensorycznej).  
Dzieci mogą korzystać z trzech posiłków dziennie. 

Wiem, że dokonacie Państwo dobrego wyboru dla swojego dziecka. Proszę 
jednak pamiętać, że decyzja, gdzie młody człowiek rozpocznie swoją drogę 
edukacyjną to - najczęściej - decyzja na kilka następnych lat. Dlatego waż-
ne jest, abyście podjęli ją wspólnie z dzieckiem. Zachęcam więc do odwie-
dzenia naszych szkół podstawowych w czasie tzw. dni otwartych, rozmowy  
z dyrektorem, nauczycielami. W tych trudnych decyzjach wspierać Państwa 
będą również specjaliści z poradni psychologiczno - pedagogicznych pod-
czas bezpłatnych konsultacji. 



Wolskie szkoły podstawowe
zapraszają na DNI OTWARTE.
Szczegółowe terminy dni otwartych

można znaleźć na stronach internetowych szkół.

Wolskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne
zapraszają rodziców dzieci sześcioletnich
na konsultacje. Szczegółowe informacje

podane są na stronie:
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

www.poradnia2.waw.pl
oraz

Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1
www.zppp1.waw.pl

Terminy rekrutacji dostępne są na stronie Biura Edukacji:
www.edukacja.um.warszawa.pl

 

 


