
Lp.  Nazwa i siedziba szkoły 

Adresy innych lokalizacji prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

opiekuńczych 

Granice obwodu Szkoła prowadzi oddziały 

1.  Szkoła Podstawowa       

nr 25 im. Komisji 

Edukacji Narodowej  

w Warszawie,                          

ul. Grzybowska 35 

 

 Od przecięcia osi ul. Towarowej z osią ul. Grzybowskiej, wzdłuż osi ul. 

Grzybowskiej do przecięcia z osią ul. Żelaznej, wzdłuż osi ul. Żelaznej 

do przecięcia z osią ul. Chłodnej, wzdłuż osi ul. Chłodnej do przecięcia 

z osią ul. Elektoralnej, wzdłuż osi ul. Elektoralnej do przecięcia z 

granicą dzielnicy Wola, granicą dzielnicy Wola wzdłuż al. Jana Pawła 

II do przecięcia z osią ul. Prostej, od przecięcia granicy dzielnicy Wola 

z osią ul. Prostej, wzdłuż osi ul. Prostej do przecięcia z osią ul. 

Towarowej, wzdłuż osi ul. Towarowej do przecięcia z osią ul. 

Grzybowskiej. 

przedszkolne 

dwujęzyczne 

 

2.  Szkoła Podstawowa 

nr 26 im. Mirosława 

Biernackiego                        

w Warszawie,                         

ul. Miedziana 8 

 Od przecięcia osi ul. Karolkowej z osią ul. Jaktorowskiej, wzdłuż osi ul. 

Jaktorowskiej do przecięcia z osią ul. Towarowej, wzdłuż osi ul. 

Towarowej do przecięcia z osią ul. Prostej, wzdłuż osi ul. Prostej do 

przecięcia z granicą dzielnicy Wola, granicą dzielnicy Wola do punktu 

przecięcia przedłużenia osi ul. I. Prądzyńskiego, wzdłuż przedłużenia 

osi ul. I. Prądzyńskiego do przecięcia z osią ul. Kolejowej, wzdłuż osi 

ul. Kolejowej, wzdłuż osi ul. Przyokopowej, wzdłuż osi ul. Karolkowej 

do przecięcia z osią ul. Jaktorowskiej. 

przedszkolne 

sportowe 

 

3.  Szkoła Podstawowa 

nr 63 im. Zawiszy 

Czarnego                               

w Warszawie,                               

ul. Płocka 30 

 Od przecięcia osi ul. św. Stanisława z osią ul. Wawrzyszewskiej, 

wzdłuż osi ul. Wawrzyszewskiej do przecięcia z osią ul. J. Ostroroga, 

wzdłuż osi ul. J. Ostroroga do przecięcia z osią ul. Obozowej, wzdłuż 

osi ul. Obozowej, wzdłuż osi ul. Młynarskiej do przecięcia z osią ul. M. 

Wierzynka, wzdłuż osi ul. M. Wierzynka do przecięcia z osią ul. E. 

przedszkolne 

sportowe 

 



Tyszkiewicza, wzdłuż osi ul. E. Tyszkiewicza do przecięcia z osią ul. 

Żytniej, wzdłuż osi ul. Żytniej do przecięcia z osią ul. Szlenkierów, 

wzdłuż osi ul. Szlenkierów do przecięcia z osią ul. Górczewskiej, 

wzdłuż osi ul. Górczewskiej do przecięcia z osią ul. Syreny, wzdłuż osi 

ul. Syreny do przecięcia z osią ul. Żytniej, wzdłuż osi ul Żytniej do 

przecięcia z osią ul. Syreny, wzdłuż osi ul. Syreny do przecięcia z osią 

ul. Grenady, wzdłuż osi ul. Grenady do przecięcia z osią ul. Płockiej, 

wzdłuż osi ul. Płockiej do przecięcia z osią ul. Zawiszy, wzdłuż osi ul. 

Zawiszy do przecięcia z osią ul. Radziwie, wzdłuż osi ul. Radziwie do 

przecięcia przedłużenia osi ul. Radziwie z osią ul. Obozowej, wzdłuż 

osi ul. Obozowej do przecięcia z osią ul. św. Stanisława, wzdłuż osi ul. 

św. Stanisława do przecięcia z osią ul. Wawrzyszewskiej. 

4.  Szkoła Podstawowa 

nr 132 im. Sándora 

Petöfiego                                    

w Warszawie,                               

ul. Grabowska 1 

 Od przecięcia osi ul. Elekcyjnej z osią ul. Górczewskiej, wzdłuż osi ul. 

Górczewskiej do przecięcia z osią al. Prymasa Tysiąclecia, wzdłuż osi 

al. Prymasa Tysiąclecia do przecięcia osi al. Prymasa Tysiąclecia z 

alejką osiedlową między budynkami ul. al. Prymasa Tysiąclecia 79, a 

al. Prymasa Tysiąclecia 77, wzdłuż alejki osiedlowej do przecięcia z 

osią ul. J. K. Ordona, wzdłuż osi ul. J. K. Ordona do przecięcia z osią 

ul. Gniewkowskiej, wzdłuż osi ul. Gniewkowskiej do przecięcia z osią 

ul. Mszczonowskiej, wzdłuż osi ul. Mszczonowskiej do przecięcia z 

granicą dzielnicy Wola, granicą dzielnicy Wola do przecięcia z osią ul. 

Połczyńskiej, wzdłuż osi ul. Połczyńskiej, wzdłuż osi ul. Wolskiej do 

przecięcia z osią ul. Elekcyjnej, wzdłuż osi ul. Elekcyjnej do przecięcia 

z osią ul. Górczewskiej. 

przedszkolne 

 



5.  Szkoła Podstawowa 

nr 139 im. Ludwiki 

Wawrzyńskiej                            

w Warszawie,                      

ul. Syreny 5/7 

 Od przecięcia osi al. Prymasa Tysiąclecia z osią ul. Górczewskiej, 

wzdłuż osi ul. Górczewskiej do przecięcia z osią ul. S. Staszica, wzdłuż 

osi ul. S. Staszica do przecięcia z osią ul. Wolskiej, wzdłuż osi ul. 

Wolskiej do przecięcia z osią al. Prymasa Tysiąclecia, wzdłuż osi ul. 

Prymasa Tysiąclecia do przecięcia z osią ul. Górczewskiej. 

przedszkolne 

 

6.  Szkoła Podstawowa 

nr 148 im. Hugona 

Kołłątaja                             

w Warszawie,                     

ul. Ożarowska 69 

 Od przecięcia osi ul. Dywizjonu 303 z granicą dzielnicy Wola, granicą 

dzielnicy Wola do przecięcia z osią ul. Powązkowskiej, wzdłuż osi ul. 

Powązkowskiej do przecięcia z linią kolejową, wzdłuż linii kolejowej 

do przecięcia z osią ul. Obozowej, wzdłuż osi ul. Obozowej do 

przecięcia z al. Prymasa Tysiąclecia, wzdłuż osi al. Prymasa 

Tysiąclecia do przecięcia z osią ul. Górczewskiej, wzdłuż osi ul. 

Górczewskiej do przecięcia z osią ul. Deotymy, wzdłuż osi ul. Deotymy 

do przecięcia z osią ul. J. Brożka, wzdłuż osi ul. J. Brożka do przecięcia 

z osią ul. E. Ciołka, wzdłuż osi ul. E. Ciołka do przecięcia z osią ul. 

Kleckiej, wzdłuż osi ul. Kleckiej do przecięcia z osią ul. 

Andrychowskiej, wzdłuż osi ul. Andrychowskiej do przecięcia z osią ul. 

Newelskiej, wzdłuż osi ul. Newelskiej do przecięcia z osią ul. Księcia 

Janusza, wzdłuż osi ul. Księcia Janusza do przecięcia z osią ul. 

Dywizjonu 303, wzdłuż osi ul. Dywizjonu 303 do przecięcia z granicą 

dzielnicy Wola. 

przedszkolne 

 

7.  Szkoła Podstawowa 

nr 166 im. Żwirki                    

i Wigury                                  

w Warszawie,                       

 Od przecięcia osi ul. J. Ostroroga z linią kolejową, wzdłuż linii 

kolejowej do przecięcia z osią ul. Powązkowskiej, wzdłuż osi ul. 

Powązkowskiej do przecięcia z osią ul. Okopowej, wzdłuż osi ul. 

Okopowej do przecięcia z osią ul. Spokojnej, wzdłuż osi ul. Spokojnej, 

wzdłuż przedłużenia osi ul. Spokojnej do punktu przecięcia 

przedszkolne 

 



ul. Żytnia 40 przedłużenia osi ul. Karolkowej, wzdłuż linii prostej do punktu 

przecięcia osi ul. Okopowej z osią ul. M. Anielewicza, wzdłuż osi ul. 

Okopowej do przecięcia z osią al. "Solidarności", wzdłuż osi al. 

"Solidarności", wzdłuż osi ul. Wolskiej do przecięcia z osią ul. Staszica, 

wzdłuż osi ul. S. Staszica do przecięcia z osią ul. Górczewskiej, wzdłuż 

osi ul. Górczewskiej do przecięcia z osią ul. Szlenkierów, wzdłuż osi ul. 

Szlenkierów do przecięcia z osią ul. Żytniej, wzdłuż osi ul Żytniej do 

przecięcia z osią ul. E. Tyszkiewicza, wzdłuż osi ul. E. Tyszkiewicza do 

przecięcia z osią ul. M. Wierzynka, wzdłuż osi ul. M. Wierzynka do 

przecięcia z osią ul. Młynarskiej, wzdłuż osi ul. Młynarskiej, wzdłuż osi 

ul. Obozowej do przecięcia z osią ul. J. Ostroroga, wzdłuż osi ul. J. 

Ostroroga do przecięcia z linią kolejową. 

8.  Szkoła Podstawowa 

nr 221 z Oddziałami 

Integracyjnymi                   

im. Barbary 

Bronisławy 

Czarnowskiej                          

w Warszawie,                           

ul. Ogrodowa 42/44 

Warszawa, ul. Żelazna 71 Od przecięcia osi ul. Okopowej z osią ul. Żytniej, wzdłuż osi ul. 

Żytniej, wzdłuż osi ul. Nowolipie do przecięcia z granicą dzielnicy 

Wola, granicą dzielnicy Wola wzdłuż al. Jana Pawła II do przecięcia z 

osią ul. Elektoralnej, wzdłuż osi ul. Elektoralnej do przecięcia z osią ul. 

Chłodnej, wzdłuż osi ul. Chłodnej do przecięcia z osią ul. Żelaznej, 

wzdłuż osi ul. Żelaznej do przecięcia z osią ul. Grzybowskiej, wzdłuż 

osi ul. Grzybowskiej do przecięcia z osią ul. Towarowej, wzdłuż osi ul. 

Towarowej do przecięcia z osią ul. Jaktorowskiej, wzdłuż osi ul. 

Jaktorowskiej do przecięcia z osią ul. Karolkowej, wzdłuż osi ul. 

Karolkowej do przecięcia z osią al. „Solidarności”, wzdłuż osi al. 

„Solidarności” do przecięcia z osią ul. Okopowej, wzdłuż osi ul. 

Okopowej do przecięcia z osią ul. Żytniej. 

przedszkolne 

przedszkolne 

integracyjne 

integracyjne 



9.  Szkoła Podstawowa 

nr 222 im. Jana 

Brzechwy                                

w Warszawie,                         

ul. Esperanto 7a 

 Od przecięcia osi ul. Powązkowskiej z granicą dzielnicy Wola, granicą 

dzielnicy Wola do przecięcia z osią ul. Miłej, wzdłuż osi ul. Miłej do 

przecięcia z osią ul. Smoczej, wzdłuż osi ul. Smoczej do przecięcia z 

osią ul. M. Anielewicza, wzdłuż osi ul. M. Anielewicza do przecięcia z 

osią ul. Okopowej, wzdłuż linii prostej do punktu przecięcia 

przedłużenia osi ul. Karolkowej z przedłużeniem osi ul. Spokojnej, 

wzdłuż przedłużenia osi ul. Spokojnej, wzdłuż osi ul. Spokojnej do 

przecięcia z osią ul. Okopowej, wzdłuż osi ul. Okopowej do przecięcia 

z osią ul. Powązkowskiej, wzdłuż osi ul. Powązkowskiej do przecięcia z 

granicą dzielnicy Wola. 

przedszkolne 

dwujęzyczne 

sportowe 

 

10.  Szkoła Podstawowa 

nr 225 im. Józefa 

Gardeckiego                            

w Warszawie,                            

ul. J. Brożka 16 

 Od przecięcia granicy dzielnicy Wola z osią ul. Dywizjonu 303, wzdłuż 

osi ul. Dywizjonu 303 do przecięcia z osią ul. Księcia Janusza, wzdłuż 

osi ul. Księcia Janusza do przecięcia z osią ul. Newelskiej, wzdłuż osi 

ul. Newelskiej do przecięcia z osią ul. Andrychowskiej, wzdłuż osi ul. 

Andrychowskiej do przecięcia z osią ul. Kleckiej, wzdłuż osi ul. 

Kleckiej do przecięcia z osią ul. E. Ciołka, wzdłuż osi ul. E. Ciołka do 

przecięcia z osią ul. J. Brożka, wzdłuż osi ul. J. Brożka do przecięcia z 

osią ul. Koszyckiej, wzdłuż osi ul. Koszyckiej do przecięcia z osią ul. 

Astronautów, wzdłuż osi ul. Astronautów  do przecięcia z osią ul. 

Księcia Janusza, wzdłuż osi ul. Księcia Janusza do przecięcia z osią ul. 

Górczewskiej, wzdłuż osi ul. Górczewskiej do przecięcia z granicą 

dzielnicy Wola, granicą dzielnicy Wola wzdłuż linii kolejowej do 

przecięcia z osią ul. Dywizjonu 303. 

przedszkolne 

dwujęzyczne 

 

11.  Szkoła Podstawowa 

nr 234 im. Juliana 

 Od przecięcia osi ul. Okopowej z osią ul. M. Anielewicza, wzdłuż osi 

ul. M. Anielewicza do przecięcia z osią ul. Smoczej, wzdłuż osi ul. 

przedszkolne 



Tuwima                                    

w Warszawie,                         

ul. Esperanto 5  

Smoczej do przecięcia z osią ul. Dzielnej, wzdłuż osi ul. Dzielnej do 

przecięcia z granicą dzielnicy Wola, granicą dzielnicy Wola wzdłuż al. 

Jana Pawła II do przecięcia z osią ul. Nowolipie, wzdłuż osi ul. 

Nowolipie, wzdłuż osi ul. Żytniej do przecięcia z osią ul. Okopowej, 

wzdłuż osi ul. Okopowej do przecięcia z osią ul. M. Anielewicza. 

sportowe 

 

12.  Szkoła Podstawowa 

nr 236 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. 

Ireny Sendlerowej                        

w Warszawie,                        

ul. Elekcyjna 21/23 

 Od przecięcia osi ul. J. Olbrachta z osią ul. Górczewskiej, wzdłuż osi ul. 

Górczewskiej do przecięcia z osią ul. Elekcyjnej, wzdłuż osi ul. 

Elekcyjnej do przecięcia z osią ul. Wolskiej, wzdłuż osi ul. Wolskiej do 

przecięcia z osią ul. Redutowej, wzdłuż osi ul. Redutowej do przecięcia 

z osią ul. J. Olbrachta, wzdłuż osi ul. J. Olbrachta do przecięcia z osią 

ul. Górczewskiej. 

przedszkolne 

przedszkolne 

integracyjne 

integracyjne 

13.  Szkoła Podstawowa 

nr 238 im. Christo 

Botewa                                    

w Warszawie,                             

ul. Redutowa 37 

 Od przecięcia granicy dzielnicy Wola z osią ul. Strąkowej, wzdłuż osi 

ul. Strąkowej do przecięcia z osią ul. Stromej, wzdłuż osi ul. Stromej do 

przecięcia z osią ul. J. Olbrachta, wzdłuż osi ul. J. Olbrachta do 

przecięcia z osią ul. Redutowej, wzdłuż osi ul. Redutowej do przecięcia 

z osią ul. Wolskiej, wzdłuż osi ul. Wolskiej, wzdłuż osi ul. Połczyńskiej 

do przecięcia z granicą dzielnicy Wola, granicą dzielnicy Wola wzdłuż 

linii kolejowej do przecięcia z osią ul. Strąkowej. 

przedszkolne 

 

14.  Szkoła Podstawowa 

Integracyjna nr 317 

w Warszawie,                           

ul. Deotymy 37 

 Szkoła bez obwodu przedszkolne 

przedszkolne 

integracyjne 

integracyjne 



15.  Szkoła Podstawowa 

nr 351 w Warszawie, 

ul. J. Olbrachta 

48/56 

 Od przecięcia granicy dzielnicy Wola z osią ul. Górczewskiej, wzdłuż 

osi ul. Górczewskiej do przecięcia z osią ul. J. Olbrachta, wzdłuż osi ul. 

J. Olbrachta do przecięcia z osią ul. Stromej, wzdłuż osi ul. Stromej do 

przecięcia z osią ul. Strąkowej, wzdłuż osi ul. Strąkowej do przecięcia z 

granicą dzielnicy Wola, granicą dzielnicy Wola wzdłuż linii kolejowej 

do przecięcia z osią ul. Górczewskiej. 

przedszkolne 

 

16.  Szkoła Podstawowa                     

nr 386                               

w Warszawie,                              

ul. Grenady 16 

 Od przecięcia linii kolejowej z osią ul. J. Ostroroga, wzdłuż osi ul. J. 

Ostroroga do przecięcia z osią ul. Wawrzyszewskiej, wzdłuż osi ul. 

Wawrzyszewskiej do przecięcia z osią ul. św. Stanisława, wzdłuż osi ul. 

św. Stanisława do przecięcia z osią ul. Obozowej, wzdłuż osi ul. 

Obozowej do przecięcia z przedłużeniem osi ul. Radziwie, wzdłuż osi 

ul. Radziwie do przecięcia z osią ul. Zawiszy, wzdłuż osi ul. Zawiszy 

do przecięcia z osią ul. Płockiej, wzdłuż osi ul. Płockiej do przecięcia z 

osią ul. Grenady, wzdłuż osi ul. Grenady do przecięcia z osią ul. 

Syreny, wzdłuż osi ul. Syreny do przecięcia z osią ul. Żytniej, wzdłuż 

osi ul. Żytniej do przecięcia z osią ul. Syreny, wzdłuż osi ul. Syreny do 

przecięcia z osią ul. Górczewskiej, wzdłuż osi ul. Górczewskiej do 

przecięcia z osią al. Prymasa Tysiąclecia, wzdłuż osi al. Prymasa 

Tysiąclecia do przecięcia z osią ul. Obozowej, wzdłuż osi ul. Obozowej 

do przecięcia z linią kolejowa, wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z 

osią ul. J. Ostroroga. 

przedszkolne 

dwujęzyczne 

sportowe 

 

17.  Szkoła Podstawowa                   

nr 387                             

w Warszawie,                

 Od przecięcia osi al. Prymasa Tysiąclecia z osią ul. Wolskiej, wzdłuż 

osi ul. Wolskiej, wzdłuż osi al. „Solidarności” do przecięcia z osią ul. 

Karolkowej, wzdłuż osi ul. Karolkowej wzdłuż osi ul. Przyokopowej, 

wzdłuż osi ul. Kolejowej do punktu przecięcia przedłużenia z osią ul. 

przedszkolne 

dwujęzyczne 



ul. M. Kasprzaka 1/3  Prądzyńskiego, wzdłuż przedłużenia osi ul. Prądzyńskiego do 

przecięcia z granicą dzielnicy Wola, granicą dzielnicy Wola do 

przecięcia z osią ul. Mszczonowskiej, wzdłuż osi ul. Mszczonowskiej 

do przecięcia z osią ul. Gniewkowskiej, wzdłuż osi ul. Gniewkowskiej 

do przecięcia z osią ul. J. K. Ordona, wzdłuż osi ul. J. K. Ordona do 

przecięcia osi ul. J. K. Ordona z alejką osiedlową między budynkami ul. 

J. K. Ordona 3, a ul. J. K. Ordona 1A, wzdłuż alejki osiedlowej do 

przecięcia osi al. Prymasa Tysiąclecia, wzdłuż osi al. Prymasa 

Tysiąclecia do przecięcia z osią ul. Wolskiej. 

 

18.  Szkoła Podstawowa    

nr 388  w Warszawie,     

ul. Deotymy 25/33 

 Od przecięcia osi ul. Koszyckiej z osią ul. J. Brożka, wzdłuż osi ul. J. 

Brożka do przecięcia z osią ul. Deotymy, wzdłuż osi ul. Deotymy do 

przecięcia z osią ul. Górczewskiej, wzdłuż osi ul. Górczewskiej do 

przecięcia z osią ul. Księcia Janusza, wzdłuż osi ul. Księcia Janusza do 

przecięcia z osią ul. Astronomów, wzdłuż osi ul. Astronomów do 

przecięcia z osią ul. Koszyckiej, wzdłuż osi ul. Koszyckiej do 

przecięcia z osią ul. J. Brożka.  

przedszkolne 

sportowe 

19.  Szkoła Podstawowa          

nr 389 w Warszawie,    

ul. Smocza 19 

 Od przecięcia osi ul. Smoczej z osią ul. Miłej, wzdłuż osi ul. Miłej do 

przecięcia z granicą dzielnicy Wola, granicą dzielnicy Wola wzdłuż al. 

Jana Pawła II do przecięcia z osią ul. Dzielnej, wzdłuż osi ul. Dzielnej 

do przecięcia z osią ul. Smoczej, wzdłuż osi ul. Smoczej do przecięcia z 

osią ul. Miłej.  

przedszkolne 

dwujęzyczne 

 

 


