Oferujemy:
 przestronne,

ZA MAŁO INFORMACJI?
NIE MOGĄ SIĘ PAŃSTWO ZDECYDOWAĆ?

dobrze wyposażone sale
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ SZKOŁY

lekcyjne,
profesjonalne boiska sportowe,



plac zabaw,



szafki dla uczniów,



sale komputerową oraz lekcyjne
ze sprzętem multimedialnym



profesjonalną salę językową,



dobrze wyposażoną świetlicę
czynną w godz. 630—1800,



domowe obiady w stołówce,



szeroką ofertę zajęć
pozalekcyjnych,



Spotkanie z rodzicami uczniów
oddziałów przedszkolnych i klas
pierwszych, którzy rozpoczną naukę
w roku szkolnym 2018/2019
odbędzie się
1 MARCA 2018 r. o godz. 1730
Otwarta sobota dla rodziców
i uczniów, którzy rozpoczną naukę
w roku szkolnym 2018/2019
odbędzie się
9 CZERWCA 2018 r.
w godz. 1000—1200

różnorodne formy pracy
z dziećmi,





doskonale wykształconą
kadrę.

Dyrektor szkoły:
mgr Elżbieta Krużyńska

NAJLEPSZYM ŚWIADECTWEM NASZEJ
PRACY SĄ LICZNE SUKCESY NASZYCH

ul. Jana Brożka 15

UCZNIÓW ORAZ CERTYFIKATY:

01-041 Warszawa
tel.: 22 836-14-74
sp225@edu.um.warszawa.pl
www.sp225.edu.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225
IM. JÓZEFA GARDECKIEGO
W WARSZAWIE

Szukasz szkoły...


na miarę XXI wieku



nowoczesnej



bezpiecznej

Mamy odpowiednią
propozycję!

MY ZAWSZE MAMY CZAS DLA CIEBIE I TWOJEGO DZIECKA
Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa
Gardeckiego funkcjonuje od 1961 roku.
Obecnie obowiązek szkolny i obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego
realizuje 700 uczniów w 31 oddziałach,
w tym w 4 oddziałach przedszkolnych
i oddziale dwujęzycznym.

Nasza szkoła to miejsce skupione na uczniu
i jego potrzebach, miejsce, w którym każde
d z i e c k o
r o z w i j a
s i ę
w swoim tempie i na swój własny sposób.
Wysoko wykwalifikowani nauczyciele wiedzą,
jak zapewnić edukację na najwyższym
poziomie i stworzyć atmosferę, w której
rodzą się pasje – naukowe, artystyczne oraz
sportowe.

SZKOŁA TO NAUKA, ALE NIE TYLKO...

SWOJE ZAINTERESOWANIA UCZNIOWIE

POSZERZAĆ
NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

I W RÓŻNEGO RODZAJU PROJEKTACH:




NASZE MOCNE STRONY:
 nowocześnie wyposażona placówka,
 bezpieczne warunki nauki i pracy,
monitoring na terenie szkoły,
 ambitna, dobrze przygotowana kadra.








ZAPEWNIAMY KSZTAŁCENIE DOSTOSOWANE
DO POTRZEB, ZAINTERESOWAŃ
I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW







„Edukacja przez ruch—Doroty
Dziamskiej”
„Dziecięca matematyka” - prof. Edyty
Gruszczyk-Kolczyńskiej
Komunikacja w moim mieście
Wiem, co jem
Mam kota na punkcie mleka
Niesamowity świat higieny jamy ustnej
Spójrz inaczej
KidSpeak
Trzymaj formę
Gry planszowe
Warszawa lokalnie
Technologie z klasą

CYKLICZNIE ORGANIZOWANE SĄ KONKURSY,
PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, ZAWODY SPORTOWE,
WYCIECZKI I SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

