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Z HISTORII NASZEJ SZKOŁY

  

   W 2007 roku utworzono pierwszy oddział  dla
uczniów z autyzmem. Obecnie w szkole uczy się 
119 uczniów, w tym 60 z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w tym 40 z autyzmem.

    W latach 2008 – 2010 budynek szkoły przeszedł
gruntowną modernizację. Zmieniono układ klas,
dostosowując je do nowych potrzeb szkoły (więcej
oddziałów z mniejszą liczbą dzieci). Powstały wspólne
dla naszej szkoły i szkół sąsiednich nowe boiska,
kuchnia i stołówka oraz nowoczesna hala sportowa.

  Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99
została utworzona w roku szkolnym 1946/47 
i zajmowała 2 sale lekcyjne w budynku Szkoły
Podstawowej nr 42 przy ul. Toruńskiej 23. Zajęcia
odbywały się w godzinach popołudniowych. 
W listopadzie 1949 r. szkoła przeniosła się 
do własnego lokalu przy ulicy Białołęckiej 36
(obecnie ulica Bartnicza 2).
  W wyniku reformy oświaty w 1999 r. w szkole
powstało Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 104,
tworzące razem z Publiczną Szkołą Podstawową
nr 99 - Zespół Szkół Specjalnych nr 98.

   Na budynku szkoły znajduje się tablica, która
upamiętnia akcje powstańcze żołnierzy 632 i 641
Zgrupowania Obwodu AK Praga. 
  Z kolei pomnik"Reduta Bródnowska" upamiętnia walki
powstańcze prowadzone na Bródnie w sierpniu 1944
roku. Wymienione obiekty odsłonięto w 50. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego.
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  Zorganizowano dla uczniów nowe formy terapii, zatrudniając nowych
terapeutów i wyposażając sale w niezbędny sprzęt i pomoce edukacyjne. 

  Co roku przeprowadzano szeroką akcję  promocyjną. Szkoła brała
aktywny udział w  targach edukacyjnych w dzielnicy prezentując zarówno
profil szkoły, jak i osiągnięcia uczniów.

  Szkoła realizowała szereg ogólnopolskich i warszawskich projektów
edukacyjnych. W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych 
w procedurze konkursowej  pozyskano dodatkowe fundusze na realizację
19 projektów. 

  W ramach projektu e-twinning uczniowie współpracowali z kolegami 
z innych krajów europejskich. 

  Wernisaże prac plastycznych uczniów organizowano w Sali Sejmowej,
Sali reprezentacyjnej Urzędu dzielnicy Targówek, Domu Kultury  Świt.

      W ramach zacieśniania współpracy z rodzinami
uczniów od 2012 roku organizowane są rodzinne
festyny integracyjne jednoczące całą społeczność
szkolną.
  Szkoła zdobyła wiele certyfikatów :  „Bezpieczna
szkoła”, „Wiślana szkoła”, „Varsavianistyczna
szkoła”, „Szkoła w ruchu”, „Wf z klasą”.

    Najważniejszym wydarzeniem, które zapisało się
złotymi zgłoskami w historii szkoły była  uroczystość
nadania imienia Małego Powstańca wraz z
poświęceniem sztandaru szkół. Uroczystość, którą
świętowała cała społeczność szkolna wraz z  gośćmi 
odbyła się w listopadzie  2014 roku.

   We współpracy z Biurem Edukacji m.st.Warszawy
i Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-
Społecznych i Szkoleń został utworzony
Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny oferujący
bezpłatną, specjalistyczną pomoc warszawskim 
nauczycielom i rodzicom uczniów
z niepełnosprawnościami.
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Dyrektorzy Szkoły

Organizatorem szkoły i jej pierwszym dyrektorem
w latach 1946 - 1949  była Maria Lasocka. 
Początkowo uruchomiono dwie klasy. 
Pierwszymi nauczycielami byli m.in. Romuald
Szaniawski i Adela Żelazowska.
Z roku na rok przybywało uczniów, rosła też liczba
klas. 

Od 1949 r. do 1973 r. dyrektorem
szkoły była Stanisława Król, która
włożyła ogromny wysiłek w rozwój
szkoły i jej dobrą organizację.
Stworzyła uczniom drugi dom pełen
ciepła i serdeczności. Była autorką
przewodników metodycznych i
podręcznika do nauki języka
polskiego w szkole podstawowej
specjalnej.

Od 1973 r. do 1984 r. dyrektorem
szkoły była Henryka
Krzyżanowska, która otworzyła
szkołę na środowisko lokalne. 
Dbała, aby uczniowie uczestniczyli
we wszystkich warszawskich
konkursach plastycznych,
przeglądach zespołów
artystycznych i zawodach
sportowych. 

Od 1984 r. do 2007 r. dyrektorem
szkoły był Tadeusz Makarski. W
czasie jego kadencji uczniowie
często jeździli na kilkudniowe
wycieczki, biwaki oraz
uczestniczyli w zawodach
sportowych, także
międzynarodowych np. w 1992
roku wzięli udział w Paraolimpiadzie
w Madrycie.

Pierwszym wicedyrektorem w
2008 roku została Franciszka
Grabiec, która pełniła tę funkcję do
2013 r. Aktywnie wspomagała
zarządzanie szkołą, angażując się
w tworzenie i realizację projektów
szkolnych i międzyszkolnych.

Od 2007 r. do 2015 r. dyrektorem
była Anna Zygan-Kijewicz, która
otworzyła szkołę na uczniów z
autyzmem, zorganizowała nowe
formy terapii, wzmocniła więzi
między szkołą a środowiskiem
lokalnym. W czasie jej kadencji 
szkoła przeszła modernizację. W
2014 r. doprowadziła do nadania
szkole imienia Małego Powstańca.
Obecnie wicedyrektor.

Od 2016 roku dyrektorem jest
Maria Walczak, która w latach
2013-2015 pełniła funkcję
wicedyrektora. Wcześniej
wychowawca klas I-III, nauczyciel
informatyki, terapeuta metody
Tomatisa. Autorka innowacji
pedagogicznej "Słyszę-słucham-
komunikuję się".
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                         27 listopada 2014 r. 
 Uroczystość nadania imienia Małego Powstańca 

 Szkole Podstawowej nr 99 i Gimnazjum nr 104

     Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej
nr 99 i Gimnazjum nr 104, wchodzącym w skład
Zespołu Szkół nr 98 rozpoczęła się Mszą Świętą w
Kościele Matki Bożej Różańcowej. Mszę Świętą,
podczas której poświęcony został sztandar szkoły,
celebrował Jego Ekscelencja Biskup Kazimierz
Romaniuk. Była to  niezwykle ważna i uroczysta
chwila dla całej społeczności szkolnej.
    Dalsza część ceremonii, na którą przybyli dostojni
goście, odbyła się na terenie szkoły. Zainaugurowała ją
dyrektor szkoły Anna Zygan-Kijewicz.
     Doniosłą chwilą było przekazanie uczniom  przez
dyrektora i rodziców sztandaru szkoły. Po czym
uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły złożyli
uroczyste ślubowanie.
      Następnie odbyła się ceremonia wbijania
pamiątkowych gwoździ w drzewcu sztandaru.
     W tak wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć
przemówień i wpisów do pamiątkowej księgi licznie
przybyłych gości.

      Ważnym momentem było wręczenie szkole
przez Fundację Polskiego Państwa Podziemnego
pamiątkowego Znaku Polski Walczącej. Fundacja
Warszawa Walczy 1939-1945 przyznała szkole
Medal "Za upamiętnianie walk o Warszawę".
     Po części oficjalnej wystąpili uczniowie naszej
szkoły z pięknym i wzruszającym przedstawieniem
"Pamiętamy".

    Co roku w listopadzie na pamiątkę uroczystości
nadania imienia Małego Powstańca naszej szkole
obchodzimy Dzień Patrona. 
Jest to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w
szkole.
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"Wędrownicy"
to działające od
lat Szkolne Koło
Krajoznawczo-
Turystyczne.
Koło działa w
ramach
Polskiego
Towarzystwa
Turystyczno-
Krajoznawcze-
go Oddziału
"Mazowsze" we
współpracy z
Towarzystwem
Przyjaciół
Warszawy.

JESTEŚMY
ZŁOTĄ MAZOWIECKĄ SZKOŁĄ 

AKTYWNĄ TURYSTYCZNIE

 ZDOBYWAMY ODZNAKI TURYSTYCZNE
 POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

  
 Najwyższy "Złoty" tytuł

otrzymaliśmy za aktywne
uprawianie turystyki.

 W minionym roku odbyło się aż
56 wycieczek turystyczno-
krajoznawczych, w których
uczestniczyło 542 uczniów. 

 Braliśmy udział w konkursach:

 - plastycznym „Skanseny 
w Polsce”, organizowanym przez
Oddział PTTK Ochota, w którym
nagrodę zdobyła Magda z kl. 6a
- recytatorskim zorganizowanym
przez Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy, gdzie nagrodzono
Adriana i Kacpra z klasy 6d
- Ogólnowarszawskim Konkursie
Wiedzy o Grobie Nieznanego
Żołnierza aż 8 naszych uczniów z
kl. II gimnazjum otrzymało nagrody,
a jeden z nich wykonał ponadto
album fotograficzny za co zdobył
wysokie II miejsce
 - plastycznym „Nadwiślańska
przyroda”, gdzie wyróżnienie
otrzymał Michał z kl. III gimnazjum
 - w przeglądzie piosenki
harcerskiej na festiwalu w Grajewie
nasi uczniowie zdobyli 
I miejsce
 - ekologiczno-plastycznym „Pory
roku w lesie” zdobyliśmy dwie
pierwsze nagrody w kategorii szkół
podstawowych 
i gimnazjów
 - plastycznym „Ginące gatunki w
Polsce” zdobyliśmy II miejsce i trzy
wyróżnienia
- w konkursie na prezentację
multimedialną „Warszawa jest
ciekawa”, w którym nasz uczeń
zdobył wyróżnienie.
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W SZKOLE DZIAŁA 
KOŁO MŁODYCH PRZYJACIÓŁ

WARSZAWY

   Uczniowie poznają Warszawę, jej historię i zabytki. 
Biorą udział w uroczystościach  rocznicowych, w   
konkursach i projektach organizowanych przez
Towarzystwo Przyjaciół  Warszawy. Poznają miejsca
pamięci narodowej, uczestniczą w sesjach
organizowanych w  Zamku Królewskim, wykonują 
prace na rzecz Warszawy i jej mieszkańców,
zapraszają do szkoły świadków historii - kombatantów
oraz grupy rekonstrukcyjne "Szare Szeregi"  i
"Zgrupowanie Radosław", a także autorów książek  o
Warszawie.
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Na certyfikat "Wiślana Szkoła" pracowaliśmy sumiennie :

Uczestniczyliśmy w lekcjach dotyczących Wisły

Braliśmy udział w sprzątaniu brzegów rzeki

Zorganizowaliśmy akcję wolontariatu szkolnego na rzecz Wisły

Przeprowadziliśmy konkurs o Królowej polskich rzek

Zorganizowaliśmy Szkolny Dzień Wisły

Aby zdobyć certyfikat Akademii Nadwiślańskiej:

     Braliśmy udział w rajdach i grach terenowych 
w rezerwatach przyrody: Olszynka Grochowska, Las
Kabacki, Las Bielański, Skarpa Ursynowska.
     Uczestniczyliśmy w sprzątaniu Doliny Wisły 
i w spacerze z ornitologiem wokół Jeziorka
Czerniakowskiego.
     W Komisariacie Rzecznym Policji uczyliśmy się 
o bezpiecznym wypoczynku nad Wisłą i oglądaliśmy
"skarby" wyłowione z Wisły w czasie suszy.
     Braliśmy udział w konkursach: plastycznym
"Nadwiślańska przyroda" oraz multimedialnym "Piękno
Nadwiślańskiej przyrody i jej znaczenie 
w życiu naszego miasta".
     Byliśmy w Centrum Turystyki Wodnej PTTK, gdzie
dowiedzieliśmy się o działalności Centrum i jego roli w
rozwijaniu zainteresowań turystyką kajakową i
żeglarską...
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JESTEŚMY BEZPIECZNĄ SZKOŁĄ

W maju 2013 r. w II Ogólnopolskim Konkursie 

Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń
zdobyliśmy Certyfikat BEZPIECZNA SZKOŁA
Realizacja projektu obejmowała szereg działań mających na celu
zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących zagrożeń. 
Na początku roku odbyła się wycieczka do Sejmu. Następnie została
zorganizowana debata uczniowska na temat "Praw dziecka". 
Były przeprowadzone spotkania z przedstawicielami Policji, Straży
Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. Tematyka zajęć dotyczyła
bezpiecznego zachowania w szkole, w domu i na ulicy. Odwiedził nas
Teatrzyk Gargulec, który przedstawił spektakl o bezpieczeństwie. 
Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonali wszystkie zadania. 
Dzięki nim nasza szkoła to BEZPIECZNA SZKOŁA!

Corocznie bierzemy udział w ogólnopolskim programie Bezpieczny
Puchatek, który jest skierowany do najmłodszych uczniów szkoły
podstawowej z kl. I-III. 

Uczestniczymy także w ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego
Internetu i omawiamy przedstawiane na filmikach "Owce w Sieci"
zagadnienia dotyczące bezpiecznego zachowania w sieci. 
W tym roku uczniowie tworzyli prezentacje multimedialne na ten temat. 
W młodszych klasach przeprowadzono "Pingwinkowy Quiz", podczas
którego uczniowie pomagali Pingwinkowi podejmować właściwe decyzje w
trakcie korzystania z Internetu. 

     PREORIENTACJA ZAWODOWA

Szkoła dużą wagę przykłada do preorientacji
zawodowej uczniów. Organizujemy projekty
wprowadzające uczniów w pierwsze doświadczenia
zawodowe: 

"Znam siebie, wiem kim zostanę"
"Wiem - Umiem - Działam" 
"Godzina dla szkoły"
"Pomagam młodszemu koledze"

Realizujemy także program doradztwa zawodowego
"Świadomie wybieram zawód" oraz ściśle
współpracujemy ze szkołami ponadgimnazjalnymi
(zajęcia warsztatowe, konkursy, spotkania
integracyjne, festyny i zabawy). Organizujemy
spotkania ze starszymi kolegami Koła Absolwentów.
Zajęcia odbywają się w miejscach, gdzie uczniowie
mogą doświadczyć specyfiki pracy w różnych
zawodach, w tym także w domu opieki.   
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 Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

 Od 2007 roku zrealizowaliśmy 
 19 projektów edukacyjnych

 Gościliśmy 2000 uczestników

  "Wszystkie barwy Pragi" 2016
  "Świat się kręci w szkole" 2016

  „Opowiem Wam o Warszawskich Tradycjach  Kulinarnych” 2015
  „ Autysta - Artysta - świat widziany oczami dziecka

  ze spektrum autyzmu” 2014
 Olimpiada przedmiotowa "Znam siebie - wiem kim zostanę" 2014

 "Jesteśmy Razem" - Rajd "Śladami Niepodległości" 2013
  IV Ogólnopolski Towarzyski Turniej Unihokeja 2013

 Olimpiada przedmiotowa "Wiem - umiem - działam" 2013
  "Jesteśmy razem" - Śladami Dzieci Janusza Korczaka 2012

 Kibicujemy Europie 2012
  III Ogólnopolski Towarzyski Turniej Unihokeja 2012
   II Ogólnopolski Towarzyski Turniej Unihokeja 2011

  Targówek w oczach dziecka - Spotkania z historią 2010
 "Jesteśmy razem" - Zdobywamy odznakę Fryderyka Chopina 2010

 Ogólnopolski Turniej Unihokeja o Puchar Dyrektora Szkoły 2010
  "Jesteśmy razem" - Rajd Pamięci poległych i zamordowanych 
Warszawiaków w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej 2009
  Mazowiecki Turniej Unihokeja o Puchar Dyrektora Szkoły 2009

  Rok Przyrody w Polsce. Zdobywamy Jubileuszową odznakę Turysta -
Przyrodnik 2008

 Rajd Traktem Królewskim. Zdobywamy Warszawską Odznakę
Krajoznawczą 2007
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 

        Wiele uwagi poświęcamy rozwojowi
aktywności fizycznej naszych uczniów

    Uczniowie swoje pasje sportowe rozwijają poprzez udział w zawodach i
imprezach sportowych od szczebla szkolnego do ogólnopolskiego:

  - w Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej
  - w Mistrzostwach Polski w Pływaniu "Sprawni Razem"
  - w Mistrzostwach Mazowsza w Tenisie Stołowym
  - w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego 
    w Biegach Przełajowych
  - w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w Lekkiej    
    Atletyce
  - w Turnieju Szachowym dla Szkół Specjalnych Integracyjnych i  
    Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
  - w Międzyszkolnych Turniejach Unihokeja
  - w Olimpiadach na Targówku
  - w Wiosennych Biegach Osób Niepełnosprawnych 
 - Mistrzostwa Wołomina w Rzucance Siatkarskiej
 - Mistrzostwa Mazowsza w Turnieju BOCCIA
 - Międzyszkolny Turniej Piłki Koszykowej
 - Międzyszkolne Zawody Lekkoatletyczne 
 - Międzyszkolne Zawody w Piłce Nożnej 

    Nasi uczniowie - młodzi
sportowcy odnoszą liczne sukcesy

w wielu dziedzinach sportu:

 w pływaniu
w biegach
w tenisie stołowym
w BOCCIA
w unihokeju
w piłce siatkowej
w piłce koszykowej
w piłce ręcznej
w szachach
w rzucance siatkarskiej
w zawodach lekkoatletycznych

  Spektakularny sukces sportowy
odniósł Jakub, uczeń gimnazjum,

zdobywając 
ZŁOTY MEDAL 

na 50 m stylem grzbietowym
podczas XVI Mistrzostw Polski 

w Pływaniu
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 W SZKOLE
ODKRYWAMY I ROZWIJAMY TALENTY

  
SZKOLNY TEATR "BINGO"

  Sceniczne osiągnięcia szkolni aktorzy prezentują podczas różnorodnych
przeglądów artystycznych na wielu profesjonalnych warszawskich
scenach:

Sali Kongresowej – koncert „JESTEŚMY RAZEM”
Teatru Kamienica – coroczne Przeglądy Małych Form Teatralnych
„MAGIK”
Teatru Studio – „SPOTKANIA TEATRALNE”
Teatru Stara Prochownia – Przegląd Twórczości Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych „WIOSENNE KONFRONTACJE”

   oraz
Teatru Powszechnego w Radomiu – Przegląd Małych Form
Teatralnych „TEATRALNE FANTAZJE”

  Ponadto szkolny teatr prezentuje się także:
na corocznym Festiwalu Twórczości Teatralnej „FETA”
organizowanym przez SOSW w Lesznie
na Przeglądzie Małych Form Teatralnych „KOLOROWY ZAWRÓT
GŁOWY” organizowanym przez SOSW w Radomiu

  Dzięki współpracy z Fundacją "TAKI JESTEM" uczniowie  doskonalili
swoje aktorskie umiejętności podczas warsztatów teatralnych:

 Teatr Syrena - rok 2014
Teatr Roma - rok 2015
Teatr Stara Prochownia - rok 2016

  

          Osiągnięcia:

  I miejsce w XII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych "Wiosenne konfrontacje" organizowanym we
współpracy ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze
Stara Prochownia

  I miejsce w XXIII Mazowieckim Przeglądzie Teatrów Dzieci i
Młodzieży "Maska" im. Piotra Grabowskiego w Domu Kultury "Świt" w
kategorii gimnazjum i liceum

coroczne wyróżnienia i nagrody rzeczowe dla uczniów i szkoły
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SZKOLNE KOŁO INSTRUMENTALNE 
"BARTNICZACY"

  Uczniowie rozwijają swoje talenty muzyczne i
doskonalą umiejętność gry na instrumentach.
   "Bartniczacy" reprezentują szkołę na festiwalach 
i przeglądach  muzycznych: 

IX Giełda Talentów
III Przegląd Kolęd i Pastorałek
w Teatrze Stara Prochownia

 SZKOLNY ZESPÓŁ TANECZNY "BART DANCE"

Swoimi tanecznymi występami nie tylko uświetnia 
uroczystości i imprezy szkolne, ale także bierze udział
w przeglądach twórczości dzieci i młodzieży oraz 
w  konkursach artystycznych m.in.

"Olimpiada Wartości"
"Giełda Talentów"
Festiwal Twórczości Teatralnej „FETA”
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

  SZKOLNE KOŁO FOTOGRAFICZNE

Członkowie koła to prawdziwi pasjonaci fotografii, 
mający na swoim koncie liczne sukcesy w wielu
konkursach:
  - Ogólnopolski konkurs "Kultura w obiektywie" -   
    wyróżnienie
  - Ogólnopolski konkurs 
    "Śladami Powstania Warszawskiego" 
  - Ogólnowarszawski konkurs "Down obok mnie" -    
    wyróżnienie
  - XI Edycja Ogólnowarszawskiego Konkursu Wiedzy 
    o Grobie Nieznanego Żołnierza -  II miejsce
    w kategorii album oraz nagroda specjalna w  
    kategorii makiety
  - VII, IX Edycja Ogólnowarszawskiego Konkursu 
    Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza - 
     wyróżnienie
  - Międzyszkolny konkurs fotograficzny "Miejsca  
    utrwalone w legendach" - II i III miejsce
  - Międzyszkolny konkurs fotograficzny „Życie Wisły 
    w obiektywie – łączy nas rzeka” - II miejsce
  - Międzyszkolny konkurs fotograficzny „Niezwykłe 
    spotkania z przyrodą”- wyróżnienie
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TRADYCJE HARCERSKIE

Organizacja harcerska w Szkole
Podstawowej nr 99 rozpoczęła
swoją działalność w roku
szkolnym 1949/50. 
Opiekunką harcerstwa była
wówczas Zofia Kłosowska – Jaros.
Pierwsze przyrzeczenie harcerze
złożyli dnia 25 kwietnia 1951 r.
W roku szkolnym 1956/57 Maria
Zajączkowska założyła drużynę
zuchową. W następnych latach
drużynę zuchową prowadziła
Krystyna Pluto.
Od 1973 roku pod opieką Tadeusza
Makarskiego działalność
harcerstwa bardzo się ożywiła.
Były organizowane biwaki, podczas
których prowadzono szkolenia 
z zakresu saperki harcerskiej
i udzielania pierwszej pomocy.
Harcerze często wędrowali po
Warszawie. Poznawali miejsca
pamięci narodowej, składali hołd
poległym za ojczyznę. Zbierali
eksponaty do szkolnej Izby
Pamięci Narodowej i pomagali 
w jej organizowaniu.

Obecnie w szkole działa 418
Warszawska Drużyna Harcerska
"Nieprzetartego Szlaku"
Ekoludki.
Działalność harcerska: udział w
rajdach i wycieczkach
krajoznawczych, uczestniczenie w
spotkaniach integracyjnych z
młodzieżą z innych placówek,
udział w przeglądach artystycznych
i konkursach plastycznych.

Osiągnięcia:
·  I miejsce w przeglądzie piosenki
"Muzyczny Kalejdoskop"
·  I miejsce w przeglądzie piosenki
"Zielona Estrada" w Helenowie
·  I miejsce w konkursie piosenki
"Wszystko mi Disco"
·  Udział w Festiwalu Gorących
Serc w Grajewie
·  Udział w Festiwalu Kultury
Harcerskiej
·  Zdobycie grantu od
Stowarzyszenia Harcerskiego za
organizację i przeprowadzenie
projektu w ramach inicjatyw
młodzieżowych "Lubimy śpiewać i
grać"
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Projekt The Heart of Art organizowany jest przez
AIESEC (międzynarodową organizację studencką),
której nadrzędnym celem jest to, aby nieść pomoc
dzieciom niepełnosprawnym. Projekt jest realizowany
dzięki warsztatom prowadzonym przez wolontariuszy
z całego świata z zastosowaniem technik arteterapii.

Wolontariusze dwukrotnie gościli w naszej szkole.

Współpraca ze szkołami z zagranicy od kilku lat
stanowi istotny element naszej oferty edukacyjnej
W szkole realizujemy program eTwinning, w ramach
którego nawiązaliśmy współpracę z uczniami z: Turcji,
Grecji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Słowacji.

Realizujemy projekty: 
2016/2017 My favourite breakfast
2015/2016 Me and my city
2014/2015 Me and my city
2013/2014 Growing together in changing seasons
2012/2013 European Day of Languages: Postcards
From Around the World
2011/2012 Decorating the European Christmas Tree
2011/2012 It's ok to be different:equality doesn't
meanthe same
2010/2011 Little Painters (Mali malarze)
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Z ŻYCIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoła proponuje uczniom bogatą ofertę zajęć świetlicowych, które
odbywają się w godzinach 7.00-17.00. 
Świetlica zapewnia uczniom udział w licznych zajęciach
pozalekcyjnych, takich jak:

Koło „Zabawy z językiem angielskim”
koło "Klub młodego podróżnika"
Koło „Rozśpiewane dzieci”
Klub "Wiewiórka"
Koło artystyczne „W głowie się nie mieści”
Szkolne koło fotograficzne
Koło akwarystyczne
Zajęcia wyciszające i relaksacyjne
Zajęcia rozwijające sprawność manualną

Świetlica jest pomysłodawcą i realizatorem wielu projektów w tym:
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne
Cykliczne zajęcia „Spotkania z Dorotką” program profilaktyki
Mega Misja
Spotkania z animatorkami z Ośrodka Wychowawczego przy ul.
Strażackiej wspólne zajęcia
Śniadanie Daje Moc – Ręce myję zdrowo żyję
Dzień kropki
Wiosenne śpiewogranie i pląsanie
Teatr Kamishibai
Akcje czytelnicze

              Mamy misję - MEGAMISJĘ!

 Jest to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół
podstawowych, w których działają świetlice.
Dzieci na zajęciach MegaMisji uczą się poprzez
zabawę, jak unikać różnego rodzaju niebezpieczeństw
i chronić swoją prywatność w sieci. 

 MegaMisja nie polega jedynie na zajęciach przy
komputerze, ponieważ uczniowie w ramach zajęć
rysują, wycinają i dyskutują...
 Szkołę, jako jedną z nielicznych, odwiedziła znana
aktorka pani Magdalena Kumorek - honorowa
ambsadorka Megamisji.
 Dbamy o bezpieczny dostęp dzieci i młodzieży do
zasobów internetowych. Bierzemy udział w
ogólnopolskiej akcji: Dzień Bezpiecznego Internetu
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    „Biblioteka jest wielka przez swą 
    gościnność i wiedzę w niej zawartą, 

 a nie przez swe rozmiary”
                                                                                                                                 Rabindranath Tagore

WSPÓŁPRACA;

 MiMamo - innowacyjna platforma kulturalno-edukacyjna
przyznała  naszej szkole  tytuł

 "Miejsce przyjazne książce"

Biblioteka szkolna organizuje szereg działań popularyzujących
czytelnictwo wśród uczniów:

Akcja Cała Polska czyta Dzieciom

                           Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

           Zajęcia biblioteczne w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 53

                         Spotkania czytelnicze z Lwem Lucjanem, 
                         w ramach współpracy z ING Bank Śląski

           Zajęcia biblioterapeutyczne i integracyjne, prowadzone
   przez podopiecznych z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
                                                 nr 2 w Warszawie

                                              Happeningi literackie

                      Działanie koła czytelniczego „Klub Przyjaciół Książki”

WSPÓŁPRACA
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  

  GRUPA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 Od wielu lat uczniowie uczęszczają do Stołecznego Centrum Edukacji
Kulturalnej na comiesięczne warsztaty plastyczne. Jest to miejsce
twórczego rozwijania talentów i zainteresowań plastycznych uczniów.  
Każdy rok pracy uwieńczony jest wernisażem. 
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SPOTKANIA Z CYKLU "CIEKAWY GOŚĆ"

W szkole organizowane są spotkania  z
wyjątkowymi gośćmi. 

Uczniowie przekonują się, że warto mieć
w życiu pasję.Od kilku lat w naszej szkole organizowane są

cykliczne spotkania  z wyjątkowymi gośćmi. Dzięki
nim uczniowie przekonują się, że warto mieć w życiu
pasję i dążyć do wyznaczonych celów.

Gościliśmy członków  Bractwa Rycerskiego, które
na co dzień zajmuje się propagowaniem kultury
średniowiecznej i wartości Rycerzy Zakonu Świętego
Łazarza  z Jerozolimy.
Odwiedzili nas także trenerzy i młodzież
z Bielańskiego Klubu Kyokushin Karate, którzy
pokazali jak wygląda i czego uczy trening karate. 
Najwięcej radości przyniosło dzieciom spotkanie
z prawdziwym czarodziejem – iluzjonistą. Innym
"Ciekawym Gościem" była wiolonczelistka - pani Agata
Kurzyk, która przeniosła nas w świat dźwięków. 
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RODZINNE FESTYNY
INTEGRACYJNE
NA BARTNICZEJ

Jest to czas dobrej zabawy 
dla całej społeczności szkolnej:
uczniów, rodziców, rodzeństwa,

dziadków, nauczycieli,
pracowników szkoły, absolwentów

i przyjaciół.

Szlachetne zdrowie niech każdy się dowie 2014

Ekologiczna Rodzina 2013 Ekologiczna Rodzina 2013

Czuj, Czuj, Czuwaj 2015 Czuj, Czuj, Czuwaj 2015

Zabawy podwórkowe 2016 Zabawy podwórkowe 2016

Szlachetne zdrowie niech każdy się dowie 2015
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Powiedzieli o sobie:

Wiemy, że w naszej szkole zaczynała pani pracę jako nauczyciel, następnie przez wiele lat była pani
dyrektorem szkoły, a teraz wicedyrektorem….
Co daje pani najwięcej satysfakcji w pracy w szkole? Jakie cele założyła pani jako dyrektor szkoły i czy
udało się je zrealizować?
Największą satysfakcję przynosi mi realizacja zamierzeń i planów, zarówno tych bieżących jak i dalekosiężnych,
które przynoszą korzyść uczniom. Jest to również pośrednio odpowiedź na drugie pytanie, gdyż większość
celów postawionych zarówno przed pierwszą, jak i drugą kadencją udało się zrealizować. Szkoła jest
nowoczesna placówką, dobrze postrzeganą w środowisku. Wysoko wykwalifikowana kadra pracowników stale
doskonali swoje umiejętności. Szkoła bierze udział w budowaniu społeczności lokalnej przesyłając środowisku
następujący komunikat: dziś szkoła specjalna to szkoła specjalistyczna, ponieważ:  

Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 
Specjalizuje się w pracy z uczniami o określonych rodzajach niepełnosprawności. 
Stosuje indywidualne podejście do każdego ucznia oparte na wielospecjalistycznej ocenie poziomu
funkcjonowania uczniów dokonanej przez zespół nauczycieli i terapeutów. 
Oferuje specjalistyczne terapie usprawniające. 
Wykorzystuje specjalistyczny sprzęt na zajęciach dydaktycznych i terapeutycznych.

Pracowała pani z tyloma uczniami. Czy jakiś rocznik, a może konkretny uczeń pozostał w pani pamięci?
Jednym z takich wspomnień jest postawa babci ucznia, który rozpoczął u nas naukę w I klasie gimnazjum.
Babcia po codziennym wielogodzinnym przebywaniu w szkole przyszła do mnie mówiąc, że jutro już jej tu nie
zobaczę, gdyż po raz pierwszy od chwili urodzenia wnuka może spać spokojnie. Zaufała nam, a wyrażenie tego
zaufania było bardzo wzruszające.
                                                                                                       Anna Zygan-Kijewicz

Jest pani nauczycielką, która najdłużej pracuje w naszej szkole. Pełniła pani funkcję wicedyrektora. Czy
według Pani dzisiejsza młodzież różni się od tej sprzed kilkudziesięciu lat?
Myślę, że młodzież zawsze była taka sama. Z oczywistych względów kiedyś było inaczej, co wiązało się z
innym poziomem rozwoju cywilizacyjnego. Nie było telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, a co za tym
idzie mediów społecznościowych. Szkoła była dla młodzieży centrum wszelkich kontaktów towarzyskich. 
Co daje pani najwięcej satysfakcji w pracy z uczniami?
Najprzyjemniejsze momenty mojej pracy wiążą się z osiągnięciami naszych uczniów. Cieszy mnie to, że są
ciekawi świata i dobrze się czują w naszej szkole. Czuję się dumna, że po tylu latach pracy w szkole darzą mnie
zaufaniem i zwracają się do mnie o pomoc.
Jakie zmiany, które zaszły w ostatnich latach w naszej szkole, uważa pani za najcenniejsze?
W mojej opinii kluczowe dla rozwoju szkoły były lata 2008 – 2010, kiedy miała miejsce gruntowna modernizacja
budynku. Szkoła, dzięki dyrektor Annie Zygan-Kijewicz, otworzyła się na dzieci z autyzmem. Powstało wiele
specjalistycznych gabinetów, co podniosło jakość edukacji i zapewniało dzieciom pomoc na najwyższym
poziomie.
                                                                                                        Franciszka Grabiec
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Jest pani emerytowanym pracownikiem administracji, który przepracował w tej szkole 37 lat. Jakie były
początki pani pracy w szkole?
Początki były bardzo trudne. Był to koniec lat 70-tych. Trzeba było być bardzo operatywnym i zaangażowanym,
aby szkoła dobrze funkcjonowała. Wszystkiego brakowało. Wyposażenie szkoły było dosyć skromne. Stare
ławki często łączone z siedziskiem i miejscem na kałamarze, a na podłogach bardzo zniszczona klepka.
Ograniczony budżet szkoły w większości był przeznaczany na zakup węgla w sezonie zimowym. Ogromnym
utrudnieniem była lokalizacja sekretariatu, który znajdował się na 1 piętrze, a gabinet dyrektora  był na 2 piętrze.
Jedynie czego nie brakowało to zieleni w szkole o którą dbali uczniowie pod kierunkiem wspaniałej nauczycielki
od przyrody.
Jak wspomina pani lata pracy? Co utkwiło najbardziej w pani pamięci?
Posiadam zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach  i  uruchamiałam w sobie wszystkie możliwe pokłady
energii, aby szkoła z roku na rok zmieniała się. Motorem tych działań  była Wspaniała Dyrekcja Szkoły, z którą
dobrze się rozumiałam. Naszym mottem było dobro dzieci. Mieliśmy wsparcie rodziców naszych uczniów.
Ogromnym przeżyciem i radością był zakup pierwszych komputerów. Z roku na rok szkoła stawała się coraz
piękniejsza i nowocześniejsza. Najbardziej cieszę się, że doczekałam chwili całkowitej przemiany szkoły, kiedy
po remoncie wszystkie klasy otrzymały nowe wyposażenie i pomoce.
Jakich rad udzieliłaby pani osobom, które myślą o pracy na stanowisku kierownika gospodarczego?
To odpowiedzialne stanowisko. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom, dlatego
 trzeba być zdyscyplinowanym, pracowitym, kreatywnym i posiadać zdolności organizacyjne. Takie
przysłowiowe  5  w 1.  
                                                                                                                      Danuta Niechciał 

Pracowała pani wiele lat w tej szkole jako nauczycielka. Dlaczego wybrała pani ten zawód? Jakie były pani
początki pracy w szkole?
Początki w tamtej siermiężnej rzeczywistości nie były łatwe. Pamiętam, że ujęła mnie serdeczność i 
opiekuńczość wszystkich osób pracujących w naszej szkole, co pomogło mi wdrożyć się do zawodu. W latach,
gdy zaczynałam pracę ogólne braki powodowały, że każda nauczycielka chcąca ciekawie prowadzić zajęcia
musiała wykazywać się ogromną kreatywnością. Przygotowanie zajęć zabierało bardzo wiele czasu.
Wymyślałyśmy i produkowałyśmy pomoce naukowe. Do dziś został mi nawyk oglądania każdej rzeczy przed
wyrzuceniem,  w nadziei na dobry pomysł na wykorzystanie na zajęciach w szkole..
Co przyniosło Pani najwięcej satysfakcji w pracy?
Satysfakcji zawsze dostarczały dzieci i nie były to wyniki konkursów, udane występy i wysokie oceny, ale drobne
osiągnięcia zwykłego dnia. Pewnie tak jest i dziś. Jestem osobą twórczą i nie lubię czynności automatycznych,
schematycznych. Praca w szkole wyklucza powtarzalność. Każda klasa,  każdy rok, każdy dzień, każdy uczeń
to nowa historia. Praca w szkole daje satysfakcję, bo zmienia nie tylko uczniów,  ale i nas samych, nauczycieli.
Dla mnie lata pracy w szkole to lata pełne serdeczności, życzliwości dla siebie na wzajem i to nie tylko między nauczycielami, pracownikami, ale także miedzy

uczniami. Szkoła dla uczniów, szczególnie dawniej, była prawdziwym "oknem na świat". Nasze wspólne wyjazdy, spotkania, uroczystości szkolne były naprawdę

wyjątkowe.

Jak wspomina pani lata pracy w naszej szkole? Co utkwiło najbardziej w pani pamięci?
Gdybym miała wybrać tylko jedno, to przypominam sobie rok,  gdy dostałam pod opiekę klasę ósmą. Uczyłam
wtedy języka polskiego. Pewna lekcja dotyczyła obrazu Chełmońskiego pod tytułem Bociany. Na lekcji
przygotowałam z uczniami plan opisu. Pracą domową miał być ten opis. Pamiętam swoje wielkie wzruszenie,
gdy czytałam prace, które okazały się naprawdę bardzo dobre, dojrzałe, wyczerpujące. Byłam naprawdę dumna.
Jest wielu uczniów, których pamiętam. Pamiętam uczennicę, która nauczyła mnie robić kluchy "przecieraki".
                                                                                                                       Ewa Karkowska 
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 SZKOŁA W OCZACH DZIECI I ICH RODZICÓW

Bardzo lubię swoją szkołę. Mam tu wielu kolegów z
którymi mogę porozmawiać. 
                                                           Piotr

W mojej szkole podoba mi się najbardziej to, że jest
dużo ciekawych wycieczek i rajdów.                             
                                                        Paweł

Czas spędzony w szkole szybko płynie. Byłam małą
dziewczynką, gdy rozpoczęłam naukę, a teraz
przyjdzie mi pożegnać się ze wszystkimi. W mojej
pamięci zostaną te lata, które spędziłam w murach
szkoły. W czerwcu zadzwoni ostatni dzwonek. Tak
szybko minęły lata nauki w podstawówce i w
gimnazjum. Cieszę się, że chodzę do tej szkoły.          
                                                            Ola

Lubię moją szkołę za to, że poznałam fajnych
przyjaciół i opiekuńczych nauczycieli (..) 
Będzie mi ich wszystkich brakowało, ale będę o nich
pamiętała.                                                                        
                                                          Weronika

       
Lubię moją szkołę, bo jest dużo sportu i jest duże
boisko. Często wyjeżdżamy na różne zawody
sportowe.                                                      
                                                           Henryk
Lubię szkołę, ponieważ nauczyciele są bardzo mili i
uczą nas dużo ciekawych rzeczy.                                 
                                                          Ada
  W szkole panuje miła atmosfera i jest wesoło.  Często
wychodzimy na wycieczki.         
                                                          Jakub

  W dzisiejszych czasach każdy myśli o przyszłości
dzieci.Chcielibyśmy, aby odnosiły one sukcesy na polu
nauki i kultury, a jednocześnie przebywały i rozwijały
się w przyjaznym, bezpiecznym środowisku, wśród
ludzi otaczających ich troską i zrozumieniem. Każdy z
nas pragnie, aby dziecko odnalazło w szkole swój dom
i mogło realizować swoje talenty i uzdolnienia. 
  Jestem rodzicem ucznia, który uczęszcza do tej
szkoły. Syn do społeczności szkolnej dołączył w IV
klasie szkoły podstawowej, gdzie został bardzo miło
przyjęty przez nauczycieli i uczniów. Wysoko
wykwalifikowana kadra pedagogiczna wkłada dużo
serca w rozwój dzieci. Są to ludzie ciepli, wrażliwi i
otwarci na uczniów. W szkole panuje atmosfera
spokoju, poszanowania indywidualności, dzięki której
dzieci w poczuciu bezpieczeństwa rozwijają swoje
zdolności oraz zainteresowania. Całe grono
pedagogiczne uczy dzieci wrażliwości i zrozumienia
drugiego człowieka. Pokazuje, że INNY WCALE NIE
ZNACZY GORSZY.                                                      
                                                              Mama Jakuba
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NASZA SZKOŁA JEST WYJĄTKOWA!!!

Nasze priorytety
to bezpieczeństwo, tolerancja
oraz indywidualne podejście
do potrzeb każdego ucznia

i jego rodziny.

 ZAPEWNIAMY:

Naukę w zmodernizowanej, nowoczesnej szkole z
kompleksem boisk sportowych i nową salą
gimnastyczną
Bardzo dobrze wyposażone pracownie
przedmiotowe
Bogato wyposażone sale do terapii: gimnastyki
korekcyjnej, Integracji Sensorycznej,
Doświadczenia Świata, logopedii, terapii
pedagogicznej oraz stymulacji audio - psycho -
lingwistycznej tj. METODA TOMATISA
Szeroką ofertę zajęć terapeutycznych oraz
pozalekcyjnych (koła zainteresowań)
Naukę w mało licznych klasach
Życzliwą dziecku atmosferę pracy i wysoko
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
Specjalistyczną pomoc pedagogiczną i
psychologiczną
Uczniowie przez 5 dni w tygodniu objęci są opieką
pielęgniarki szkolnej
Możliwość korzystania z posiłków oraz świetlicy
szkolnej
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