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1. Wprowadzenie  
Dzielnica Białołęka, jako część Warszawy położona na obrzeżach stolicy, jest jednym 
z najdynamiczniej rozwijających się obszarów m.st. Warszawy. Położona jest na bardzo dużym 
obszarze, na którym powstaje coraz więcej nowych osiedli – blokowisk oraz domów jednorodzinnych. 
Około dwie trzecie mieszkańców Dzielnicy żyje na osiedlach o charakterze bloków mieszkalnych – 
są to: Nowodwory, Tarchomin oraz Nowe Świdry. Dzięki nieustającej budowie lokalnych dróg, 
gazociągów oraz wodociągów, obok ogromnych osiedli domów wielorodzinnych, na terenach, które 
jeszcze do niedawna uznawane były za rolnicze, rozwijają się również osiedla domków 
jednorodzinnych. Stosunkowo niskie ceny mieszkań budowanych na terenie Dzielnicy 
oraz wydawanie przez Biuro Architektury zgody deweloperom na budowę dużych osiedli 
mieszkaniowych bez powiadomienia władz Dzielnicy, powodują niekontrolowany napływ ludności. 

W Białołęce osiedlają się przede wszystkim ludzie młodzi , którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym w związku z czym przyrost uczniów jest coraz większy z każdym rokiem szkolnym. 

Poniższa tabela przedstawia porównanie liczby uczniów w szkołach publicznych w roku szkolnym 
2010/11 i 2011/12 wg stanu na 10 września. 

 Rok szkolny 2010/11 Rok szkolny 2011/12 Różnica 

Liczba uczniów 
ogółem (SP, GIM, LO) 9 284 9 890 606 

Liczba oddziałów 
ogółem 395 423 28 

Na terenie Białołęki funkcjonuje 6 przedszkoli samorządowych, 10 szkół podstawowych, 6 gimnazjów 
oraz 1 liceum ogólnokształcące. W związku z bardzo dużym przyrostem uczniów Dzielnica stara się 
zapewnić miejsca wszystkim dzieciom i dlatego też dotychczas istniejące szkoły i przedszkola są 
systematycznie rozbudowywane. Od początku roku szkolnego 2011/12 zostały oddane do użytku 
dodatkowe oddziały w dwóch Przedszkolach: w Przedszkolu nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka 
przy ul. Porajów 3 (4 oddziały) oraz w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego 
Europejczyka przy ul. Strumykowej 17 (6 oddziałów). W większych i unowocześnionych budynkach 
funkcjonują również: Zespół Szkół nr 43 przy ul. Kobiałka 49 oraz Szkoła Podstawowa nr 231 im. Gen. 
Mariusza Zaruskiego mieszcząca się przy ul. Juranda ze Spychowa 10. Szkoła Podstawowa z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 112, zaś została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Zaułek 34. 

W Dzielnicy powstaje coraz więcej placówek niepublicznych. Ze względu na niewielką liczbę miejsc 
w przedszkolach publicznych, obszarem który rozwija się najszybciej, są przedszkola niepubliczne. 

Poniższa tabela przedstawia porównanie liczby placówek niepublicznych oraz ilości uczniów 
w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2010/11 i 2011/12. 

 Rok szkolny 2010/11 Rok szkolny 2011/12 Różnica 

Liczba placówek 
ogółem 

62 (w tym 49 
przedszkoli oraz innych 

form wychowania 
przedszkolnego) 

63 (w tym 52 
przedszkola oraz inne 

formy wychowania 
przedszkolnego) 

1 (w tym liczba 
przedszkoli i in. form 
wychow. przedszk. 
zwiększyła się o 3) 

Liczba uczniów 
ogółem 3 877 4351 474 

Warunki, w jakich rozwija się oświata w Białołęce są niewątpliwie bardzo trudne. Zmiany społeczne 
zachodzące w Dzielnicy stawiają przed władzami Dzielnicy nowe wyzwania, którym władze te zawsze 
gotowe są sprostać. 
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2. Jednostki systemu o światy nadzorowane przez dzielnic ę – 
podsumowanie  
Dane statystyczne zamieszczono w „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. 
Warszawie” Część I – Oświata w liczbach. 

1. Informacje ogólne, specyfika jednostek  

a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego  
W Dzielnicy Białołęka działa łącznie 58 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, w tym 
6 przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę. Są to: 

1. Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka, ul. Porajów 3; 

2. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 „Tarchominek, ul. Pancera 3; 

3. Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy, ul. Odkryta 18; 

4. Przedszkole nr 192 „Wesoły Pędzelek”, ul. Liczydło 3a; 

5. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka”, ul. Strumykowa 17 – 
1 września 2011 r. otwarta została nowa część budynku - Przedszkole posiada aktualnie 13 
oddziałów i jest jednym z największych w Warszawie; 

6. Przedszkole nr 414, ul. Hemara 8. 

W niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych jest ok. 3646 dzieci. Do przedszkoli 
publicznych uczęszcza 1328 dzieci. Według danych BAISO z dnia 12 stycznia 2012 r. w Białołęce 
mieszka 5138 dzieci w wieku 3 – 5 lat. Z powyższych danych wynika, że 4974 dzieci mieszkających 
na terenie Dzielnicy zostało w roku szkolnym 2011/12 zaopiekowanych w przedszkolach publicznych 
i niepublicznych, a tylko 164 dzieci nie korzysta z żadnej formy opieki przedszkolnej. Całkowity 
wskaźnik „uprzedszkonienia” wynosi 96,8%. Jednak gdyby wziąć pod uwagę tylko placówki publiczne, 
to wyniósłby on 25%.  

Dwa przedszkola samorządowe posiadają po 4 oddziały integracyjne – są to: Przedszkole nr 65 oraz 
Przedszkole nr 226. Do oddziałów integracyjnych w roku szkolnym 2011/12 uczęszczało w sumie 174 
dzieci. 

b. Szkoły podstawowe  
W Dzielnicy Białołęka działa 10 samorządowych szkół podstawowych, z czego 9 w samodzielnych 
budynkach. Są to: 

1. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która połączona jest 
z Gimnazjum nr 125 w Zespół Szkół nr 43 mieszczący się przy ul. Kobiałka 49; 

2. Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego, ul. Bohaterów 41; 

3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej, ul. Zaułek 34; 

4. Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza, ul. Leszczynowa 5; 

5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego, 
ul. Leśnej Polanki 63/65; 

6. Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego, ul. Juranda ze Spychowa 10; 

7. Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego, ul. Podróżnicza 11; 

8. Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, ul. Porajów 3; 

9. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera, 
ul. Strumykowa 21a; 

10. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego, 
ul. Erazma z Zakroczmia 15. 
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 4 szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Dzielnicy prowadzą oddziały integracyjne. Dane na 
temat tych oddziałów zawiera poniższa tabela. 

Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
integracyjnych 

Łączna liczba 
dzieci 

w oddziałach 
integracyjnych 

Oddziały 

Szkoła Podstawowa nr 112  3 49 Klasa 0, I oraz II 

Szkoła Podstawowa nr 154  3 54 Klasa 0, I oraz II 

Szkoła Podstawowa nr 342  12 199 

3 oddziały na poziomie 
kl. I, 2 na poziomie klasy 
II, 2 – III, 1 kl. IV, 2 – V 

oraz 2 - VI 

Szkoła Podstawowa nr 344  7 139 
Po jednym oddziale na 
każdym poziomie (0-VI) 

 

Ponadto w 2 szkołach w roku szkolnym 2011/12 działały oddziały sportowe: 

Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
sportowych 

Łączna liczba 
dzieci 

w oddziałach 
sportowych 

Oddziały 

Szkoła Podstawowa nr 314 
(siatkówka) 3 61 Klasa IV, V oraz VI 

Szkoła Podstawowa nr 344 
(pływanie) 6 153 

Po jednym oddziale na 
każdym poziomie (I-VI) 

 

c. Gimnazja  
W Dzielnicy Białołęka funkcjonuje 6 gimnazjów, z czego 4 w samodzielnych budynkach.  

1. Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego, ul. Płużnicka 4; 

2. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 122 im. gen. Charlesa de Gaulle’a, które razem 
z CV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta tworzy Zespół Szkół nr 106 
mieszczący się przy ul. Vincenta van Gogha 1; 

3. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi nr 123 im. Jana Pawła II, 
ul. Strumykowa 21; 

4. Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów, ul. Przytulna 3; 

5. Gimnazjum nr 125, które razem ze Szkołą Podstawową nr 31 tworzy Zespół Szkół nr 43 
mieszczący się przy ul. Kobiałka 49; 

6. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 164, ul. Ostródzka 175. 

Informacje dotyczące oddziałów integracyjnych funkcjonujących w białołęckich gimnazjach w roku 
szkolnym 2011/12 przedstawia poniża tabela. 
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Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
integracyjnych  

Łączna liczba 
dzieci 

w oddziałach 
integracyjnych 

Oddziały 

Gimnazjum nr 123 10 154 
Po 3 oddziały na poziomie 

klasy I i II oraz 4 oddziały na 
poziomie klasy III 

Gimnazjum nr 164 2 30 Klasa I i II 

 

Dane dotyczące oddziałów sportowych funkcjonujących w gimnazjach na terenie Dzielnicy w roku 
szkolnym 2011/12 przedstawia tabela znajdująca się poniżej. 

Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
sportowych 

Łączna liczba 
dzieci 

w oddziałach 
sportowych 

Oddziały 

Gimnazjum nr 121 (pływanie 
i koszykówka) 

3 63 
Po 1 oddziale na każdym 

poziomie (I – III) 

Gimnazjum nr 164 (piłka 
nożna) 

2 54 Klasa I i II 

 

Funkcjonowanie oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach w roku szkolnym 2011/12 obrazuje poniższa 
tabela. 

Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
dwuj ęzycznych  

Łączna liczba 
dzieci 

w oddziałach 
dwuj ęzycznych 

Oddziały 

Gimnazjum nr 122 4 132 
Po 2 oddziały na poizomie 
klasy I i II oraz 1 klasa III 

Gimnazjum nr 123 6 165 
Po 2 oddziały na każdym 

poizomie 

 

d. Licea ogólnokształc ące 
W Dzielnicy Białołęka znajduje się jedno liceum – CV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, które użytkuje budynek wspólnie z Gimnazjum nr 122 
tworząc Zespół Szkół nr 106 mieszczący się przy ul. Vincenta van Gogha 1. W tym obiekcie siedzibę 
ma również Białołęcki Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. 

W roku szkolnym 2011/12 w CV Liceum nie zostały otwarte oddziały dwujęzyczne ze względu na małe 
zainteresowanie uczniów tego typu klasami. 

e. Szkoły zawodowe  
W Dzielnicy Białołęka nie funkcjonują szkoły zawodowe. 
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f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania poz aszkolnego 
i poradnie psychologiczno-pedagogiczne)  
Dzielnica Białołęka nie prowadzi placówek wychowania pozaszkolnego. 

Na jej terenie, przy ul. Marywilskiej 44 znajduje się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21. 
Zgodnie z założeniami statutowymi jest to ośrodek niosący pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla 
dziecka/ młodego człowieka oraz jego rodziny z rejonu Białołęki. Ma służyć informacją i doradztwem, 
nieść pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną i inną specjalistyczną dla wszystkich 
dzieci/ uczniów, a w szczególności dla dzieci z dysfunkcjami/deficytami rozwojowymi, z trudnościami 
szkolnymi, ale też dla dzieci młodszych – w wieku przedszkolnym. Szczególną opieką objęte są 
również dzieci w przedziale wiekowym 0 – 3 r. ż. 

Zadaniem Poradni jest pomoc w rozwiązywaniu problemów wymagających stymulacji poznawczej, ale 
także wsparcie w przypadkach trudności o charakterze emocjonalno – osobowościowym oraz 
problemów adaptacyjnych w grupie rówieśniczej. Ważny element pracy placówki stanowi opieka 
psychologiczno – pedagogiczna nad dzieckiem zdolnym. Poradnia służy doradztwem dotyczącym 
wyboru dalszego kształcenia, a w konsekwencji wyboru zawodu w odniesieniu do każdego ucznia, 
również ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia zdolnego. 

Zadaniem zatrudnionych specjalistów jest, poprzez właściwą diagnozę i kompleksową terapię 
psychologiczno – pedagogiczną oraz logopedyczną, wyeliminować lub zminimalizować skutki 
problemów okresu dziecięcego i okresu adolescencji. Terapia prowadzona jest we współpracy 
z rodzicami (lub opiekunami prawnymi), a za ich zgodą również z placówkami oświatowymi i służby 
zdrowia.  

Poradnia służy również pomocą, wsparciem i doradztwem dla rodziców i nauczycieli z placówek 
edukacyjnych z terenu Białołęki oraz dla pedagogów i wychowawców z placówek oświatowo – 
wychowawczych. 

Aby usprawnić pracę na rzecz dobra dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w Poradni 
funkcjonują następujące działy: 

• opiekuńczo – wychowawczy 

� opieka nad szkołami – około 1000 uczniów, 

� opieka nad przedszkolami, w tym przedszkolami publicznymi i dziećmi nieobjętymi 
edukacją przedszkolną – około 370 dzieci; 

• ds. orzecznictwa specjalnego i indywidualnego, w tym organizacji wczesnego wspomagania 
rozwoju (obszar diagnozy i ukierunkowywania stymulacji / harmonizowania rozwoju, 
kształcenia i wychowania) – wydano 115 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i 11 
orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego;  

• poradnictwa zawodowego, orientacji i informacji zawodowej – pod opieką jest ponad 400 
uczniów; 

• diagnozy i terapii logopedycznej – około 250 dzieci/ uczniów; 

• ds. diagnozy i wspomagania rozwoju małego dziecka (0 – 3 r. ż.) – około 60 dzieci; 

• ds. terapii psychologiczno – pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym i edukacji rodziny – około 100 dzieci/ uczniów; 

• ds. profilaktyki społecznej i socjoterapii – około 30 uczniów objętych socjoterapią, około 2200 
objętych działaniami profilaktycznymi; 

• ds. psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin – około 66 rodzin i 32 uczniów w terapii 
indywidualnej; 

• ds. profilaktyki uzależnień – około 20 osób; 

• terapii i edukacji polonistycznej z logopedią – ponad 200 uczniów;  

• terapii pedagogicznej z zakresu matematyki – około 160 dzieci/ uczniów; 

• terapii wspomagających – około 100 dzieci/ uczniów: 

- terapia integracji sensorycznej (SI); 
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- terapia metodą biofeedback; 

- zajęcia stymulujące rozwój grafomotoryczny dziecka z elementami 
plastykoterapii i kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona; 

- stymulacja rozwoju psychomotorycznego według M. Procus, M. Block; 

- zajęcia ortoptyczne stymulujące rozwój bazowych umiejętności w zakresie 
percepcji wzrokowej; 

- baśnioterapia z elementami muzykoterapii dla dzieci młodszych; 

- baśnioterapia jako element wspomagający proces terapeutyczny u dzieci 
młodszych; 

- trening twórczego myślenia; 

- terapia metodą Weroniki Sherborne; 

- inne w zależności od potrzeb; 

• zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci - od wykrycia niepełnosprawności do 
podjęcia obowiązku szkolnego, funkcjonują w oparciu o opinie o wczesnym wspomaganiu 
rozwoju – 14 dzieci; 

• zespół pomocy psychologicznej dziecku wykorzystywanemu seksualnie, działający w ramach 
Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie – 18 dzieci; 

• punkt ds. pomocy rodzicom dzieci specjalnej troski - 6 rodzin. 

Liczba dzieci i młodzieży korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Poradni w roku 
szkolnym 2011/2012 wyniosła ponad 2000 dzieci i młodzie ży w przedziale wiekowym 0 – 19 r. ż. 
Niezależnie od tego, Poradnia obejmuje rocznie około 1800 uczniów programami profilaktycznymi na 
terenie szkół. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo zadania realizowane przez Poradnię w odniesieniu do 
określonych poziomów wiekowych. 

 

Adresat działa ń 

 

Rodzaje działa ń / przykłady 

 

 

Pomoc 
psychologiczna 
małemu dziecku 

(0 – 3 r. ż) 

 

 

 

 

 

1. Diagnoza  rozwoju psychoruchowego i emocjonalno – społecznego  
dzieci  zgłaszanych przez rodziców lub przez ośrodki służby zdrowia za 
zgodą rodziców. 

2. Diagnoza logopedyczna . 
3. Współpraca z miejscowym żłobkiem  – obserwacja diagnozuj ąca 

dzieci najmłodszych  pod kątem prawidłowości rozwoju 
psychomotorycznego i rozwoju mowy, wsparcie o charakterze 
psychologicznym dla rodziców, pracowników socjalnych. 

4. Współpraca z przedszkolami - obserwacja diagnozu jąca dzieci 3 -
letnich na terenie przedszkoli, a w uzasadnionych przypadkach 
kierowanie do pracy specjalistycznej. 

5. Prowadzenie oddziaływa ń stymuluj ących rozwój psychoruchowy 
dziecka, harmonizowanie rozwoju emocjonalno – społe cznego 
z uwzgl ędnieniem stymulacji rozwoju mowy . 

6. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju – w przypadkach 
uzasadnionych na podstawie opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju wydawanych przez zespół orzeczniczy. 

7. Poradnictwo i wsparcie dla rodziców  – terapia rodzin. 
8. Współpraca z o środkami specjalistycznymi . 
9. Współpraca z o środkami słu żby zdrowia  w zakresie wczesnej reakcji/ 

interwencji na problem dziecka. 

 

Pomoc 

1. Obserwacja dziecka na terenie przedszkola w okresie adaptacji pod 
kątem funkcjonowania poznawczego i emocjonalno - społecznego. 

2. Współpraca z kadr ą pedagogiczn ą placówek przedszkolnych 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2011/2012 

 

13/77 

psychologiczno – 
pedagogiczna, 
logopedyczna 

i inna 
specjalistyczna 
dziecku w wieku 
przedszkolnym 

(3 – 5 r. ż.) 

 

 

w zakresie monitorowania rozwoju dzieci 3 - i 4 - l etnich.  
3. Badania przesiewowe dzieci 5 – letnich.  
4. Pomoc kadrze pedagogicznej przedszkoli w dokonyw aniu diagnoz 

pedagogicznych dotycz ących mo żliwo ści i potrzeb dziecka 5 - 
letniego w kontekście jego przygotowywania do podjęcia obowiązku 
szkolnego. 

5. Diagnoza pogł ębiona psychologiczno - pedagogiczna  rozwoju 
dziecka w aspekcie poznawczym, emocjonalno – społecznym 
i ruchowym, w tym w aspekcie problemów wychowawczych i sytuacji 
rodzinnej dziecka. 

6. System orzecznictwa  ds. nauczania specjalnego z uwzględnieniem 
opiniowania o potrzebie wczesnego wspomagania rozwo ju.  

7. Prowadzenie oddziaływa ń stymuluj ących rozwój psychoruchowy, 
w tym w zakresie rozwoju umiej ętno ści komunikacyjnych - 
prowadzenie profilaktyki niepowodze ń edukacyjnych 
i społecznych.  

8. Diagnoza i terapia logopedyczna  dzieci z zaburzeniami komunikacji. 
9. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z opiniami 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 
10. Pomoc i wsparcie psychologiczne dla rodziców.  
11. Terapia rodziny . 
12. Wsparcie, doradztwo, ewentualna pomoc merytoryc zna dla 

nauczycieli i specjalistów  zatrudnionych w przedszkolach. 
13. Współpraca ze słu żbą zdrowia w zakresie wczesnej reakcji na 

występujące problemy. 

 

Pomoc 
psychologiczno - 

pedagogiczna, 
logopedyczna 

i inna 
specjalistyczna 

dziecku 6 -
 letniemu 

realizuj ącemu 
obowi ązek 
szkolny lub 
obowi ązek 

przedszkolny 
(ewentualnie 5 – 
letniemu przed 

podj ęciem 
obowi ązku 
szkolnego) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Badania „przesiewowe”  psychologiczno – pedagogiczno – 
logopedyczne realizowane w placówkach edukacyjnych we współpracy 
z zatrudnionymi w szkole specjalistami lub samodzielnie przez 
pracowników. 

2. Badania pełne psychologiczno – pedagogiczne  realizowane 
w przypadkach dzieci z dysharmoniami/ opóźnieniami rozwojowymi, 
w sytuacji odroczeń szkolnych oraz w przypadkach wnioskowanej przez 
rodziców oceny rozwoju psychomotorycznego i emocjonalno – 
społecznego dziecka przed podjęciem obowiązku szkolnego. 

3. System orzecznictwa ds. nauczania specjalnego lu b indywidualnego  
z uwzględnieniem opiniowania o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju i jego realizacji w uzasadnionych przypadkach. 

4. Diagnoza i terapia logopedyczna , w tym neurologopedyczna. 
5. Realizacja zada ń postdiagnostycznych  w ramach pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej lub organizacji wczesnego 
wspomagania rozwoju: 

- stymulacja/ terapia w zakresie sfery psychoruchowej  (stymulacja rozwoju 
intelektualnego, percepcji słuchowej i wzrokowej, kinestetyczno – kinetycznej, 
przygotowywanie do podjęcia obowiązku szkolnego, w tym przygotowywanie lub 
pomoc w opanowaniu nauki czytania i pisania, stymulacja operacyjności 
myślenia, doskonalenie pamięci, koncentracji uwagi oraz sprawności 
grafomotorycznej) - zajęcia indywidualne i grupowe; 
- stymulacja/ terapia w zakresie sfery emocjonalno – społecznej  (zajęcia 
indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym, zajęcia z zakresu 
komunikacji społecznej, autoprezentacji, program baśnioterapii – 
harmonizowanie rozwoju emocjonalno – społecznego); 
- opieka nad dziećmi 6 - letnimi z dysfunkcjami rozwojowymi; 
- program optymalnego przygotowania dziecka do podjęcia obowiązku 
szkolnego – zajęcia indywidualne i warsztatowe; 
- opieka nad dziećmi 6 - letnimi z zaburzeniami o charakterze 
psychomotorycznym - program wg M. Procus i M. Block; 
- organizacja terapii wspomagających - terapia integracji sensorycznej, terapia 
metodą biofeedback, zajęcia grafomotoryczne, kinezjologia edukacyjna 
P. Dennisona, trening twórczego myślenia – dla dzieci zdolnych oraz dla dzieci 
wymagających stymulacji rozwojowej. 

6. Warsztaty integracyjno – profilaktyczne w oddziałach zerowych przy 
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szkołach podstawowych. 
7. Pomoc dla rodziców w zakresie informacji, doradz twa, wsparcia, 

form psychoedukacyjnych – charakter działań indywidualnych lub 
warsztatowych. 

8. Terapia rodzin, w tym terapia systemowa w sytuacjach uzasadnionych. 
9. Współpraca z nauczycielami – informacja, doradztwo, konsultacje. 

 

Pomoc 
psychologiczno – 

pedagogiczna, 
logopedyczna 

i inna 
specjalistyczna 
adresowana do 
uczniów szkoły 
podstawowej 

 

 

 

 

1. Diagnoza psychologiczna  w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno 
- społecznej, w tym funkcjonowania w środowisku rodzinnym i szkolnym 
– określenie istniejących przyczyn trudności szkolnych i adaptacyjnych. 

2. Diagnoza pedagogiczna  w zakresie funkcji psychicznych oraz wiedzy 
i umiejętności niezbędnych w procesie przyswajania materiału 
programowego. 

3. System orzecznictwa  ds. nauczania specjalnego lub indywidualnego. 
4. Doradztwo/ wsparcie/ terapia  o charakterze psychologiczno – 

pedagogicznym. 
5. Diagnoza i terapia  logopedyczna, w tym grupa wsparcia dla dzieci 

z niepłynnością mówienia. 
6. Terapia pedagogiczna w zakresie j ęzyka polskiego i matematyki  dla 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się realizowana w formie zajęć indywidualnych 
lub grupowych: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – 
wyrównawcze, warsztaty, terapia pedagogiczna dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z równoległymi problemami 
logopedycznymi, warsztaty terapeutyczne dla dzieci 6 - i 7 - letnich 
z dysfunkcjami rozwojowymi, w tym z odroczonym obowiązkiem 
szkolnym. 

7. Terapia pedagogiczna  w systemie instruktażowo – kontrolnym 
realizowana dla uczniów z klas I – IV SP i V – VI SP. 

8. Psychoterapia.  
9. Zajęcia socjoterapeutyczne.  
10. Terapie wspomagaj ące (terapia integracji sensorycznej, kinezjologia 

edukacyjna (dla dzieci z problemami sprzężonymi), zajęcia 
grafomotoryczne, program stymulacji psychomotorycznej wg M. Procus, 
M. Block, trening twórczego myślenia (dla dzieci zdolnych lub uczniów 
wymagających stymulacji poznawczej), trening efektywnej komunikacji, 
inne – zależnie od potrzeb). 

11. Warsztaty tematyczne z zakresu profilaktyki, których tematyka 
zależna jest od potrzeb szkoły i jej środowiska: warsztaty integracyjne, 
zajęcia z zakresu komunikacji, warsztaty umiejętności rozwiązywania 
problemów interpersonalnych w duchu humanistycznym, warsztaty 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, gama programów związanych 
z przeciwdziałaniem problemom agresji i problemom uzależnień. 

12. Pomoc  w prowadzeniu dzieci integracyjnych na terenie placówek 
edukacyjnych. 

13. Działania interwencyjne  realizowane w sytuacjach uzasadnionych na 
terenie Dzielnicy i m.st. Warszawy. 

14. Działania mediacyjne.  
15. Praca z dzie ćmi zdolnymi  w zakresie harmonizowania sfery 

emocjonalno – społecznej i adaptacyjnej w grupie rówieśniczej. 
16. Pomoc w wyborze gimnazjum , w tym w wyborze profilu ścieżki 

edukacyjnej na dalszym etapie kształcenia. 
17. Praca z rodzicami – informacja, doradztwo, stała współpraca 

z rodzicami jako stroną współodpowiedzialną za proces terapeutyczny, 
formy psychoedukacyjne uruchamiane zgodnie z potrzebami, 
w uzasadnionych przypadkach terapia rodzin  (terapia indywidualna, 
małżeńska, rodzinna – w tym terapia systemowa ). 

18. Praca z nauczycielami  - informacja, doradztwo, stała współpraca 
w realizacji procesu edukacyjno - terapeutycznego, formy 
psychoedukacyjne uruchamiane zgodnie z potrzebami. 

 
1. Diagnoza psychologiczna w zakresie sfery poznawczo – 

emocjonalno – społecznej – analiza przyczyn istniejących trudności 
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Pomoc 
psychologiczno – 

pedagogiczna, 
logopedyczna 

i inna 
specjalistyczna 

uczniom 
gimnazjum 

 

 

 

szkolnych, emocjonalno – osobowościowych i adaptacyjnych. 
2. Diagnoza pedagogiczna  w zakresie istniejących przyczyn specjalnych 

potrzeb edukacyjnych. 
3. System orzecznictwa ds. nauczania specjalnego lub indywidualnego. 
4. Doradztwo/ wsparcie/ terapia  o charakterze psychologiczno – 

pedagogicznym. 
5. Doradztwo w zakresie edukacji ponadgimnazjalnej – wybór określonej 

ścieżki dalszego kształcenia w oparciu o diagnozę potencjału 
intelektualnego, preferencji, uzdolnień i zainteresowań. 

6. Psychoterapia  – dla młodzieży z problemami emocjonalno – 
społecznymi. 

7. Socjoterapia  - dla młodzieży z problemami o charakterze emocjonalno – 
osobowościowym, relacyjno - społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, 
z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem. 

8. Konsultacje i pomoc psychologiczna  w zakresie problemów 
związanych z uzależnieniami. 

9. Działania interwencyjne  - w przypadkach uzasadnionych realizowane 
na terenie Dzielnicy lub na terenie m.st. Warszawy.  

10. Działania mediacyjne  w przypadkach uzasadnionych. 
11. Warsztaty z zakresu profilaktyki  realizowane na terenie placówek 

edukacyjnych, których tematyka zależna jest od potrzeb szkoły i jej 
środowiska: integracja zespołu klasowego, komunikacja międzyludzka, 
warsztaty umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych 
w nurcie humanistycznym, warsztaty umiejętności radzenia sobie ze 
stresem, profilaktyka nikotynizmu, profilaktyka HIV/ AIDS, gama 
programów związanych z przeciwdziałaniem problemom agresji, 
przemocy i problemom uzależnień.  

12. Terapia pedagogiczna w zakresie j ęzyka polskiego i matematyki  dla 
młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się: zajęcia indywidualne 
w przypadkach uzasadnionych, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 
dydaktyczno – wyrównawcze, warsztaty. 

13. Terapia pedagogiczna  w systemie instrukta żowo – kontrolnym  
realizowana dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się. 

14. Terapia  logopedyczna, w tym grupa wsparcia dla młodzieży 
z niepłynnością mówienia i jej rodziców. 

 

Pomoc 
psychologiczno – 

pedagogiczna 
i inna 

specjalistyczna 
uczniom szkół 

ponad -
gimnazjalnych 

 

1. Diagnoza  psychologiczna w zakresie sfery poznawczo – 
emocjonalno – społecznej – analiza przyczyn istniejących trudności 
szkolnych, emocjonalno - osobowościowych i adaptacyjnych. 

2. Diagnoza pedagogiczna  w zakresie istniejących przyczyn specjalnych 
potrzeb edukacyjnych. 

3. System orzecznictwa  ds. nauczania specjalnego lub indywidualnego. 
4. Doradztwo/ wsparcie/ terapia  o charakterze psychologiczno – 

pedagogicznym. 
5. Doradztwo w wyborze profili kształcenia związane z decyzjami 

dotyczącymi wyboru zawodu. 
6. Psychoterapia  - dla młodzieży z problemami emocjonalno – 

społecznymi, adaptacyjnymi. 
7. Socjoterapia – dla młodzieży z problemami o charakterze emocjonalno – 

społecznym, w tym ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży 
zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie. 

8. Konsultacje i pomoc psychologiczna  w zakresie problemów  
związanych z uzale żnieniami.  

9. Działania interwencyjne  – w przypadkach uzasadnionych na terenie 
Dzielnicy lub na terenie m.st. Warszawy. 

10. Działania mediacyjne  – w przypadkach uzasadnionych. 
11. Indywidualna pomoc psychologiczna dla młodzie ży licealnej  – relacje 

z innymi, poznawanie siebie, wzmacnianie poczucia własnej wartości, 
poszukiwanie celów i kształtowanie umiejętności skutecznej ich realizacji. 
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12. Warsztaty z zakresu profilaktyki  realizowane na terenie placówki 
edukacyjnej – treści merytoryczne zależne od zapotrzebowania szkoły 
(warsztaty integracyjne, adaptacyjne, z zakresu umiejętności negocjacji 
i mediacji, umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, związane 
z przeciwdziałaniem problemom społecznym wśród młodzieży – agresja, 
przemoc, uzależnienia). 

13. Terapia pedagogiczna  w zakresie języka polskiego dla młodzieży ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się: zajęcia indywidualne 
w przypadkach uzasadnionych, korekcyjno – kompensacyjne, warsztaty 
dla młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

14. Terapia pedagogiczna w systemie instrukta żowo – kontrolnym – 
realizowana dla młodzieży ze szkoły ponadgimnazjalnej ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się. 

15. Terapia logopedyczna. 

 

Pomoc rodzinie 

 

 

 

 

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna - konsultacj e indywidualne  
dla rodziców; konsultacje doradcze, ukierunkowujące o charakterze 
psychologiczno – pedagogicznym. 

2. Stałe instrukta że dla rodziców dzieci i młodzie ży objętych terapią 
psychologiczno – pedagogiczną. 

3. Terapie rodzinne  (krótko – i długoterminowe): indywidualna praca 
z rodzicem, praca w diadzie małżeńskiej, praca z rodziną o charakterze 
systemowym. 

4. Wideotrening  – możliwość wspólnej analizy zachowań dzieci: pomoc 
terapeutyczna dla rodziców dzieci z problemami emocjonalno – 
społecznymi (realizowana również na terenie domu). 

5. Konsultacje i pomoc psychologiczna dla młodzie ży, dzieci i ich 
rodzin w zakresie  problemów zwi ązanych z uzale żnieniami.  

6. Grupy wsparcia dla rodziców / opiekunów prawnych . 
7. Formy psychoedukacyjne dla rodziców dotyczące pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka / młodego człowieka (także 
warsztaty dotyczące problematyki dziecka z zaburzeniami mowy). 

 

Praca na rzecz 
szkół i placówek 

 

 

 

1. Konsultacje indywidualne  z pedagogami, nauczycielami, 
wychowawcami klas, nauczycielami przedszkoli, wychowawcami 
placówek opieki całkowitej, pracownikami żłobka. 

2. Doradztwo/ wsparcie  w prowadzeniu dzieci z dysharmoniami 
rozwojowymi, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z problemami emocjonalno – 
społecznymi. 

3. Pomoc w rozwi ązywaniu problemów opieku ńczo – wychowawczych 
na poziomie klas, zespołów klasowych, szkół - praca w zespołach 
wychowawczych placówek edukacyjnych. 

4. Pomoc placówkom edukacyjnym w realizacji wytyczn ych MEN, 
związanych z przepisami dotycz ącymi organizacji pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówek edukacyjnych 
i poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

5. Udział w Radach Pedagogicznych w placówkach edukacyjnych. 
6. Konsultacje i pomoc psychologiczna w zakresie pr oblemów 

związanych z zagro żeniem uzale żnieniami dzieci i młodzie ży oraz 
zdrowiem psychicznym . 

7. Zespół interdyscyplinarny  – spotkania o charakterze superwizyjnym 
z udziałem psychologów i pedagogów szkolnych, kuratorów, pracowników 
socjalnych i innych osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemów 
dziecka i jego rodziny. 

8. Kliniczno – terapeutyczny zespół interdyscyplina rny  – 
superwizowanie pracy terapeutycznej o charakterze psychologicznym dla 
specjalistów pionu psychologiczno – pedagogicznego placówek 
edukacyjnych i poradni. 

9. Zespoły interdyscyplinarne w zakresie pomocy ucz niom ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

10. Warsztaty umiej ętno ści wychowawczych dla nauczycieli / 
wychowawców z placówek opieki całkowitej  ze szczególnym 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2011/2012 

 

17/77 

uwzględnieniem problematyki komunikacji i umiejętności rozwiązywania 
problemów w nurcie humanistycznym. 

11. Wideotrening  – możliwość wspólnej analizy zachowań dzieci; pomoc 
konsultacyjno - ukierunkowująca dla nauczycieli dzieci z problemami 
emocjonalno – społecznymi (możliwa do realizacji również na terenie 
szkoły). 

12. Współpraca z kadrą pedagogiczną w ramach „forum wymiany 
doświadcze ń” . 

 

2. Własne programy nauczania, innowacje i eksperyme nty 
pedagogiczne 

a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego  
Przedszkole nr 64 

• programy własne (realizowane we wszystkich grupach przedszkolnych): 

� proram logopedyczny „A czy wy tak potraficie”; 

� program wychowawczy „Można inaczej”; 

� program „Bezpieczny przedszkolak”. 

Przedszkole nr 65  

• programy własne: 

� „Jestem bezpieczny - program profilaktyczny Przedszkola nr 65” – realizowany 
w integracyjnych grupach dzieci 5 – letnich, pozostałe grupy wykorzystują elementy 
programu; 

� „Dobry start - program adaptacyjny Przedszkola nr 65” – dotyczy grup dzieci 
nowoprzyjętych do przedszkola (3 – latki oraz niektóre grupy 5 – latków); 

� „Program pracy w oddziałach integracyjnych Przedszkola nr 65”; 

� „Zmysłowe i eksperymentalne odkrywanie świata z wykorzystaniem metody  
M. Montessori i metody projektów badawczych” – program realizowany w grupie 
integracyjnej dzieci 4 – letnich; 

� „Znać swoje prawa to ważna sprawa - program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci 
5 – 6 – letnich” realizowany w grupach dzieci 5 – letnich; 

� „Mówiące paluszki - program z wykorzystaniem znaków języka migowego” – program 
realizowany przede wszystkim w integracyjnej grupie dzieci 3 – letnich, ale jego 
elementy wykorzystywane są także w innych grupach; 

� „Profilaktyka zaburzeń procesów poznawczych w terapii przez sztukę” – realizowany 
w grupie integracyjnej 4 – latków; 

� „Program wychowawczy Przedszkola nr 65 Tarchominek” – objęte są nim wszystkie 
grupy przedszkolne; 

� „Zaczarowany ołówek - program profilaktyczny” – programem objęte są grupy 
integracyjne dzieci 5 – letnich; 

� „ 5 nawyków szczęśliwego przedszkolaka - rozwój społeczno-emocjonalny dziecka” – 
program realizowany jest w grupach dzieci 4 – letnich; 

� „Niepełnosprawne dziecko pełnoprawnym przedszkolakiem” – programem objęte są 
grupy integracyjne dzieci 5 – letnich. 

Przedszkole nr 76  

• programy własne (realizowane we wszystkich grupach dzieci 3 oraz 5 – letnich): 

� „Niedźwiadek” - program adaptacyjny; 
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� „Optymistyczny Program Wychowawczy”; 

� „Miejski program wspierania edukacji ekologicznej m.st. Warszawy dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym”; 

� „Poznajemy naszą stolicę Warszawę” – program edukacji regionalnej; 

� „Przedszkolak w kręgu kultury” – program edukacji kulturowej; 

� „ABC małego twórcy” - program stymulujący rozwój dziecka zdolnego w wieku 
przedszkolnym; 

� „Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci w wieku przedszkolnym”.  

• Innowacje pedagogiczne: 

� „Optymistyczne przedszkole„ – innowacją objęte są wszystkie grupy przedszkolne, 
tygodniowa liczba godzin przeznaczonych na realizację innowacji w ramach planu 
nauczania wynosi 2 godziny. 

Autorkami wprowadzonego jako innowacji programu są panie: Irena Dzierzgowska 
oraz Mirela Nawrot. W Przedszkolu nr 76 realizowany on jest od 1 września 2011 r. 
Do współpracy przy realizacji programu zaproszeni zostali wszyscy rodzice 
przedszkolaków, aby wspólnie zapewnić dzieciom warunki do tego, by nauczyły się 
przejawiać zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych 
ludzi. Za cele programu postawiono, aby każdy absolwent Przedszkola: 

- był pełen inicjatywy, odważny i samodzielny; 

- chętnie się uczył, miał szerokie zainteresowania i wiele talentów; 

- był kreatywny i pełen fantazji; 

- odróżniał dobro od zła; 

- miał wiele empatii, był współczujący i przyjaźnie nastawiony do koleżanek 
i kolegów; 

- dzięki odpowiednim pochwałom oraz sposobom wyjaśniania porażek i sukcesów 
miał zrównoważony obraz samego siebie i poczucia pewności i wiary we własne siły. 

„Przedszkole nr 192  

• programy własne: 

� „Zanim będę uczniem” – program realizowany we wszystkich grupach 
przedszkolnych; 

� „Dziecięca matematyka (…)” - programem objęte są wszystkie grupy; 

� „Wzory i obrazki” - programem objęta jest grupa dzieci 5 – letnich; 

� „Literka w krainie baśni” - program realizowany we wszystkich grupach; 

� „Cztery pory roku w twórczości plastycznej dziecka” - program realizowany w grupie 
dzieci 4 – letnich; 

� „Dziecko zdolne” – program realizowany w grupie dzieci 3 – oraz 4 – letnich; 

� „Mali odkrywcy” - w programie bierze udział grupa dzieci 5 – letnich; 

� „Angielski w piosenkach” - realizowany w grupach dzieci 4 – oraz 5 – letnich; 

� „Bajkowe spotkania. Program bajkoterapii” - objęta jest nim grupa dzieci 5 – letnich; 

� „Program adaptacyjny” - obejmuje wszystkie grupy przedszkolne. 

• Innowacje pedagogiczne: 

� „Przedszkole bez zabawek” – innowacja pedagogiczna realizowana również 
w poprzednich latach w jednej z grup. W tym roku została rozszerzona na 3 grupy – 4 
– oraz 5 – latków. Z sal należących do grup biorących udział w innowacji, za zgodą 
rodziców, wyniesione zostały wszystkie zabawki. Zastąpiono je zabawkami, które 
dzieci wykonały same z papieru, kartonów oraz innych materiałów. 
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Przedszkole nr 226  

• programy własne: 

� „Przedszkole dobrego startu w szkole” – program realizowany w 3 grupach dzieci 5 – 
letnich; 

� Program adaptacyjny „Niedźwiadek” – obejmuje grupy dzieci 3 – letnich; 

� „Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci w wieku przedszkolnym” – programem objęte 
są dzieci z grupy 5 – latków. 

• Innowacje pedagogiczne:„ 

� „Aktywne metody drogą do sukcesu szkolnego” – program realizowany w jednej 
grupie 3 - , 4 - oraz 5 – latków; 

� „Muzyka rozwija umysł i pomaga w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania” 
– programem objęte są 2 grupy dzieci 5 – letnich. 

Przedszkole nr 414  

• programy własne (realizowane we wszystkich grupach przedszkolnych): 

� „Ku dziecku”; 

� „Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków”, 
prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej; 

� „Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz; 

� Ruch rozwijający W. Sherborne. 

b. Szkoły podstawowe  
Szkoła Podstawowa nr 110: 

• programy własne: 

� program wychowania fizycznego dla klas IV-VI (4 godziny tygodniowo). 

Szkoła Podstawowa nr 118  

• programy własne: 

� „Mały Polak - Europejczyk” – program realizowany w klasach I – III w wymiarze 
1 godziny w tygodniu; 

� „Corrida ortograficzna, czyli walka z bykami” - program realizowany w klasach I – III 
w wymiarze 1 godziny w tygodniu; 

� „Spójrz Inaczej” – program realizowany we wszystkich klasach (I – VI) w ramach 
godziny wychowawczej w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

� program ścieżki patriotycznej, czytelniczo – medialnej oraz ekologicznej - klasy IV – 
VI. 

Szkoła Podstawowa nr 154   

• programy własne: 

� „Komunikacja w Warszawie” – program realizowany w klasach III, na który 
poświęcona jest 1 godzina w miesiącu. 

Szkoła Podstawowa nr 257  

• programy własne: 

� „ Idę bez obaw do kl. I”; 

� „ Idę bez obaw do kl. IV”; 

� „Idę bez obaw do gimnazjum”. 
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Programy przygotowujące uczniów do kolejnych etapów edukacyjnych realizowane odpowiednio 
w klasach 0, III oraz VI w wymiarze 2 godzin w tygodniu. 

Szkoła Podstawowa nr 314  

• innowacje pedagogiczne: 

� „Move to learn” – innowacja realizowana w klasach 0; tygodniowa liczba godzin 
przeznaczonych na realizację innowacji w ramach planu nauczania wynosi 4. 

Szkoła Podstawowa nr 342 

• programy własne: 

� program nauczania etyki dla klas I - III; 

� „Przygoda z etyką” – klasy IV; 

� program nauczania etyki – klasy wszystkich - VI. 

We wszystkich klasach przeznaczono 2 godziny tygodniowo na realizację programu z etyki. 

• innowacje pedagogiczne: 

� „Poranek naukowy” – innowacja realizowana w grupach świetlicowych przez 1,5 
godziny tygodniowo w ramach pracy na świetlicy. 

c. Gimnazja  
Gimnazjum nr 121 

• programy własne: 

� język hiszpański - program realizowany we wszystkich klasach I, trzech klasach 
II oraz jednej III w wymiarze 2 godzin tygodniowo; 

� W – f – program realizowany we wszystkich klasach gimnazjum w wymiarze 2 godzin 
w tygodniu. 

Gimnazjum nr 123 

• programy własne: 

� edukacja plastyczna – program realizowany w klasach I – III w wymiarze 1 godziny 
tygodniowo; 

� matematyka – program przeznaczony dla klas II realizowany w wymiarze 4 – 5 godzin 
w ciągu tygodnia; 

� edukacja filozoficzna – zajęcia dla uczniów chętnych, którzy wykazują 
zainteresowania w dziedzinie filozofii. Na realizację programu przeznaczono 
2 godziny zajęć pozalekcyjnych tygodniowo; 

� edukacja zdrowotna – program realizowany w ramach wychowania fizycznego 
we wszystkich klasach, przeznaczono na to 30 godzin w trakcie cyklu; 

� fakultatywne zajęcia wychowania fizycznego – program przeznaczony dla klas 
II realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo; 

� edukacja zajęć technicznych – zajęcia dla uczniów klas II oraz III prowadzone 
są przez 2 godziny tygodniowo. 

Gimnazjum nr 124 

• innowacje pedagogiczne: 

�  „Od ucznia do redaktora” – innowacja realizowana w jednej z klas III w wymiarze 
3 godzin w ramach planu nauczania; 

� „Nowe horyzonty” - innowacja realizowana w jednej z klas II w wymiarze 3 godzin 
w ramach planu nauczania; 

� „Matematyka w gimnazjum” - innowacja realizowana w jednej z klas III w wymiarze 
3 godzin w ramach planu nauczania. 
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Gimnazjum nr 125 

• programy własne: 

� tenis ziemny; 

� piłka nożna; 

� program zajęć plastycznych; 

� program zajęć teatralno – muzycznych. 

Programy własne realizowane są w klasach II i III Gimnazjum. Zajęcia sportowe w wymiarze 4 godzin 
każdy, zajęcia artystyczne, zaś w wymiarze 2 godzin tygodniowo na każdy program. 

Gimnazjum nr 164 

• programy własne: 

� program szkolenia sportowego w lekkiej atletyce dla klas I - III; 

� autorski program wychowania fizycznego ze specjalnością piłka nożna dla klas 
sportowych I - III. 

Programy sportowe realizowane są w wymiarze 12 godzin tygodniowo. 

� program zajęć artystycznych dla klasy I oraz III gimnazjum – na realizację programu 
przypada 1 godzina tygodniowo dla klas I oraz 1 dla klas III. 

d. Licea ogólnokształc ące 
CV Liceum Ogólnokształc ące 

• programy własne: 

� „Wiedza o kulturze – zakres rozszerzony” – program realizowany w klasach I oraz II 
w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

e. Szkoły zawodowe  
Dzielnica Białołęka nie jest organem prowadzącym dla szkół zawodowych. 

f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania poz aszkolnego 
i poradnie psychologiczno-pedagogiczne)  
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21 realizowane są, przez poszczególne działy, 
następujące programy własne: 

Dział opieku ńczo – wychowawczy: 

• „Model wspomagania pracy oczu i mózgu” – stymulacja/ wspieranie bazowych umiejętności 
dziecka w obszarze percepcji wzrokowej; 

• „Przedszkolak idzie do szkoły”, czyli gotowość dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki 
w klasie I - przygotowywanie dzieci w wieku przedszkolnym do podjęcia obowiązku szkolnego; 

• „Lubię szkołę”, czyli zajęcia stymulujące rozwój dziecka na terenie przedszkola w ramach jego 
przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego; 

• „Ja i moi koledzy” – program modelowania właściwych relacji społecznych u dzieci w wieku 
przedszkolnym z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym; 

• „Koncentracja uwagi” – usprawnianie zdolności do świadomej koncentracji uwagi, ćwiczenia 
pamięci bezpośredniej i długotrwałej, trening integracji słuchowo – wzrokowej; 

• program treningu umiejętności społecznych dla dzieci przedszkolnych; 

• „Czemu jeszcze nie czyta …” – program adresowany do dzieci klas I SP z dysharmoniami 
rozwojowymi i ich rodziców; 
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• „Piszemy ładniej” – program adresowany do dzieci i młodzieży od klasy III SP do klasy III 
gimnazjum z problemami dotyczącymi estetycznego i czytelnego pisma; 

• „Sprawne rączki” – stymulacja rozwoju grafomotorycznego dziecka młodszego – 
przedszkolnego i rozpoczynającego naukę w szkole; 

• „Sposoby efektywnego uczenia się” – warsztaty dla gimnazjalistów; 

• warsztaty usprawniania komunikacji rodzic – dziecko; 

• „Kiedy złość przychodzi – jak radzić sobie z trudnymi emocjami” – warsztaty dla dzieci 
przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym z trudnościami emocjonalno – społecznymi; 

• projekt dla osób niewidomych „Zobaczyć morze” – wolontariat psychologa na żaglowcu 
„Zawisza Czarny” w rejsie Sztokholm – Gdynia – współrealizacja z Fundacją „Gniazdo 
Piratów”, popularyzacja żeglarstwa i turystyki morskiej, w tym dla osób wymagających 
szczególnej troski; 

• „Rysuję i piszę na 102” – program adresowany do rodziców i opiekunów dzieci 
przedszkolnych i młodszoszkolnych. 

Dział poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej : 

• „Poradnictwo zawodowe na odległość”; 

• „Uczeń zdolny – wybór ścieżki kształcenia”; 

• „Moje dziecko wybiera szkołę” – zajęcia dla rodziców. 

Dział diagnozy i terapii logopedycznej:  

• „Logopedia dla nauczycieli i wychowawców placówek opieki całkowitej” na poziomie 
przedszkola i I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej; 

• „Wspomaganie dzieci i młodzieży z zaburzeniami płynności mowy oraz ich rodziców” – pomoc 
w przezwyciężaniu konsekwencji występowania wyżej wymienionego zaburzenia. 

Dział ds. terapii psychologiczno – pedagogicznej i edukacji rodziny dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i młodszoszkolnym: 

• program rozwijania efektywnej komunikacji dzieci, w tym w relacjach z dorosłymi 
i rówieśnikami; 

• program rozwijania umiejętności społecznych u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz 
program rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców dziecka nadpobudliwego 
psychoruchowo; 

• program terapii baśnią – modelowanie prawidłowych wzorców postępowania w sytuacjach 
relacyjnych u dzieci młodszych; 

• program pracy z uczniem zdolnym i jego rodzicami z uwzględnieniem pomocy nauczycielom 
w ich pracy z dzieckiem zdolnym oraz program rozwijania umiejętności wychowawczych 
rodziców dziecka zdolnego; 

• program wspomagający dziecko z zespołem Aspergera oraz jego rodziców. 

Dział profilaktyki społecznej i socjoterapii: 

Oferta programów realizowanych w formie zajęć i warsztatów edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży skorelowanych z programami profilaktycznymi szkół: 

• skuteczna komunikacja międzyludzka; 

• integracja zespołów klasowych; 

• integracja zespołów klasowych z elementami rozwijającymi wyobraźnię - dla dzieci 
realizujących I etap edukacyjny; 

• poznawanie siebie i innych; 

• budowanie pozytywnej samooceny; 

• asertywność;  
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• moi najbliżsi – rodzina; 

• uczucia – jakie są, jak pomagają lub jak można sobie z nimi radzić; 

• program profilaktyki zachowań agresywnych; 

• program profilaktyki uzależnień, w tym profilaktyka nikotynowa; 

• rozwiązywanie konfliktów bez przemocy w nurcie humanistycznym; 

• warsztaty antystresowe – radzenie sobie ze stresem. 

Dział ds. psychoterapii dzieci i młodzie ży oraz terapii rodzin we współpracy z działem ds. 
profilaktyki uzale żnień: 

• grupy wsparcia dla rodziców z elementami kształtowania umiejętności wychowawczych, 
prowadzone w oparciu o „Szkołę dla rodziców” Joanny Sakowskiej, koncepcje Gordona, 
Mazlish i Faber; 

• program edukacyjno – terapeutyczny dla rodziców - warsztaty umiejętności wychowawczych 
dla rodziców – grupa wsparcia; 

• program przeciwdziałania przemocy; 

• warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczycieli. 

Dział terapii i edukacji polonistycznej z logopedi ą:  

• Program stymulacji rozwoju psychomotorycznego według programu M. Procus, M. Block - 
adresowany do dzieci 3 – 7 letnich z dysfunkcjami rozwojowymi o charakterze organicznym; 

• trening percepcji wzrokowej dla dzieci z trudnościami w czytaniu na poziomie I etapu 
edukacyjnego; 

• program pracy z zakresu języka polskiego dla gimnazjalistów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz ich nauczycieli; 

• warsztaty ortograficzne z elementami treningu pamięci i koncentracji uwagi – dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i starszych uczniów szkoły podstawowej; 

• „Słyszę – platforma zmysłów” oraz „Widzę – platforma zmysłów” – w ramach współdziałania 
z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu; 

• „Naucz mnie ładnie pisać” – program adresowany do dzieci z klas 0 i I – III SP; 

• trening twórczego myślenia – program adresowany do dzieci przedszkolnych. 

Dział terapii pedagogicznej w zakresie matematyki:  

• „Usprawnianie tabliczki mnożenia” – program adresowany do uczniów klas IV – V SP. 

Programy integracyjne realizowane w ramach współpra cy działu terapii i edukacji 
polonistycznej i terapii pedagogicznej w zakresie m atematyki:  

• Program optymalnego przygotowania dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego – dla dzieci 
z klas 0 szkoły podstawowej; 

• program wspomagania rozwoju i przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego dzieci 6 -
letnich z dysfunkcjami rozwojowymi; 

• program wspomagania rozwoju dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym (przygotowanie 
do podjęcia nauki szkolnej); 

• program wspomagania rozwoju dzieci z klas pierwszych z dysfunkcjami rozwojowymi. 

Dział terapii wspomagaj ących: 

• Program pomocy dzieciom 5 - letnim i starszym, które rozpoczynają drogę szkolną 
z zaburzoną pracą motoryki ręki (dysgrafia) ze szczególnym wspomaganiem rozwoju 
ruchowego i wykorzystaniem terapii EEGBIOFEEDBACK; 

• spotkania w kręgu baśni z wykorzystaniem muzykoterapii. 
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Zespół pomocy psychologicznej dziecku wykorzystywan emu seksualnie: 

• spotkania edukacyjne „Jak rozpoznać, czy dziecko jest wykorzystywane seksualnie?” 

Ponadto Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 od lat realizuje z sukcesami rozmaite 
programy we współpracy z instytucjami zewnętrznymi. W roku szkolnym 2011/2012 były to 
następujące przedsięwzięcia: 

1. Kontynuacja współrealizacji grantu badawczego Ministerstwa Nauki we współpracy 
z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie i Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej 
- „Badania porównawcze efektów treningu słuchowego (stymulacji percepcji słuchowej) 
i treningu funkcji poznawczych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu”.  

2. Stała – osadzona już w tradycji placówki współpraca z uczelniami wyższymi: 

• organizacja praktyk studenckich dla wszystkich poziomów studiów – licencjackich, 
magisterskich, podyplomowych (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła 
Humanistyczna i inne); 

• wykłady dla studentów – szczególnie intensywna współpraca w tym zakresie z Akademią 
Pedagogiki Specjalnej. 

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 

• z Fundacją „Dzieci Niczyje” w ramach budowania i realizacji systemowej opieki nad 
dziećmi w przedziale wiekowym 0 – 3 r. ż.; 

• z Fundacją „Dzieci Niczyje” w działaniach diagnostycznych i terapeutycznych, a także 
szkoleniowych poradnianego zespołu ds. pomocy psychologicznej dziecku 
wykorzystywanemu seksualnie; 

• z Fundacją „Okno” – współudział w badaniach rozwojowych dzieci 2 – 4 - letnich, mające 
na celu ustalenie norm wiekowych z tego przedzialu dla prób klinicznych integracji 
sensorycznej; 

• z Fundacją „Gniazdo piratów” – udział psychologa – wolontariusza w rejsie Sztokholm – 
Gdynia na żaglowcu „Zawisza Czarny” w ramach projektu dla osób niewidomych pn.: 
„Zobaczyć morze”. 

Aktualnie Poradnia złożyła dwa projekty w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych: 

• dotyczący pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych osób – złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Wojewodę Mazowieckiego; projekt został wytypowany do realizacji w okresie wrzesień – 
grudzień 2012 r.; 

• "Nowa droga ..., nie chcemy być poza ..." – projekt złożony w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Fundusz Społeczny Notariatu; aktualnie przeszedł procedurę formalną (jest przed 
ogłoszeniem wyników). 

Do realizacji zakwalifikowany został również projekt przygotowany przez specjalistów Poradni pn.: 
„Krok po kroku … na wspólnej drodze w budowaniu dobrej przyszłości”. 

3. Zajęcia dodatkowe 

a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego  
W białołęckich przedszkolach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe: 

• zajęcia sportowe:  gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna, judo, karate, taniec (w tym 
balet); 

• inne:  zajęcia artystyczno – twórcze, „Warsztat młodego artysty”, warsztaty plastyczno – 
językowe, język angielski, zajęcia umuzykalniające. 
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b. Szkoły podstawowe  
Szkoły podstawowe znajdujące się na terenie Dzielnicy prowadzą następujące zajęcia dodatkowe: 

• zajęcia oraz programy sportowe:  gimnastyka korekcyjna, SKS, zajęcia „Zabawa i sport”, 
„Sportowa Białołęka”, „Od zabawy do sportu”, tenis stołowy, piłka nożna, zajęcia „Ruch 
i muzyka”, zajęcia ruchowe z elementami aerobiku, siatkówka, zbijak, unihokej, zapasy. 

• koła przedmiotowe: języka angielskiego, języka angielskiego z elementami kultury, 
plastyczne, techniczne, polonistyczne – m.in.: „Nasze dylematy”, „Młodzi Twórcy”, 
informatyczne, koło tabliczki mnożenia, matematyczne – m.in.: „Omnibus”, „Wzorowy 
Matematyk”, „Pogotowie matematyczne”, koło przyrodnicze, geograficzne, historyczne. 

• koła zainteresowa ń: koło dziennikarskie, koło regionalne, „Ciekawostki przyrodnicze”, zajęcia 
teatralne, „Akademia Młodego Aktora”, koło artystyczne, warsztaty artystyczne z elementami 
rzeźby, koło muzyczne, szachowe, Zespół Wiolinki – chór, zespół instrumentalny, koło gry na 
flecie, zespół taneczny cheerleaderki, koło wolontariatu, informatyczno – plastyczne, 
czytelniczo – plastyczne, religijne, misyjne, biblijne, zajęcia „Z Panem Bogiem na wesoło”, 
„Klub Moli Książkowych”, „Koło Przyjaciół Biblioteki”, koło czytelnicze, ortograficzne, zajęcia 
pn. „Tworzyć każdy może”, „Klub Małego Podróżnika”, „Klub Młodego Globtrotera”, koło 
ekologiczne, zajęcia pn.: „UK – Let’s play”, koło języka francuskiego, koło modelarskie, 
origami.  

• inne:  wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia „Rozwiązywanie trudnych sytuacji”, zajęcia 
plastyczno-techniczne usprawniające sprawność grafomotoryczną, zajęcia grafomotoryczne, 
„Wydarzenia historyczne a bajki i baśnie z różnych rejonów świata”, „Cała Polska czyta 
dzieciom”, „Zabawy słowem”, „Z bajką za pan brat”, „Bajkoterapia”, „W krainie Bibliolandii”, 
”Łamigłówki Mądrej Główki’, „Kotłownia pomysłów”, Koło „Abc małego ratownika”, 
„Ortograffitti”, gry i zabawy logopedyczne. 

• zajęcia wspieraj ące:  zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka 
polskiego, zajęcia usprawniające naukę czytania. 

• zajęcia po święcone uczniom zdolnym:  zajęcia rozwijające z języka polskiego, matematyki, 
informatyki, konsultacje przedmiotowe, „Kuźnia talentów”.  

• dodatkowe zaj ęcia świetlicowe : czytelnicze, zajęcia z języka angielskiego, świetlicowe 
zajęcia sportowe, plastyczno – techniczne z elementami zabaw ruchowych i teatrzyku 
dziecięcego, zajęcia plastyczno – techniczne takie jak: „Przestrzenne Origami”, „Poznajemy 
różne techniki plastyczne – mały artysta”, „Wycinanki”, świetlicowe zajęcia matematyczne, 
czytelniczo – polonistyczne, zajęcia rozwijające wyobraźnię. 

c. Gimnazja  
W białołęckich gimnazjach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe: 

• zajęcia i programy sportowe:  piłka nożna, ręczna, koszykowa, siatkówka, unihokej, tenis 
stołowy, turystyka rowerowa, siłownia, kulturystyka, lekkoatletyka, zajęcia sportowe „Szybciej, 
więcej, mocniej”, akrobatyka sportowa, samoobrona, zajęcia fitness. 

• koła przedmiotowe:  koło języka polskiego, matematyczne, informatyczne, języka 
niemieckiego, angielskiego, francuskiego, koło historyczne, geograficzne, fizyczne, 
chemiczne, biologiczne, plastyczne. 

• koła zainteresowa ń: chór, koło informatyczne, taneczne, warsztaty teatralne, koło 
filozoficzne, plastyczne, artystyczne, „Spotkania ze sztuką”, koło wolontariatu, lingwistyczne, 
koło języka francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego, „Klub Kultury Japońskiej”, „Koło 
Przyjaciół Książki i Biblii”, koło Comenius, „Klub Młodego Historyka”, „Śladami przeszłości”, 
koło dziennikarskie, szachowe, „Koło Miłośników WOS-u”, „Z ekonomią za pan brat”, koło 
ekologiczne, zajęcia gry na gitarze. 

• inne:  „Dyskusyjny Klub Filmowy”, Klub Europejski, zajęcia „Spójrz inaczej”, warsztaty 
adaptacyjno-integracyjne, unijno-społeczne, warsztaty „Planuję karierę edukacyjno - 
zawodową”, „Trening zastępowania agresji”, zajęcia z elementami socjoterapii, zajęcia 
„Życiowe wybory”. 
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• zajęcia wspieraj ące:  zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego, fizyki, chemii, biologii, matematyki, geografii, zajęcia wyrównawcze dla uczniów 
z orzeczeniami, „Ostry dyżur polonistyczny”, zajęcia przedmiotowe przygotowujące uczniów 
klas III do egzaminów.  

• zajęcia po święcone uczniom zdolnym:  zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów 
przedmiotowych (biologia, geografia, chemia, język angielski), „Klub Olimpijczyka” obejmujący 
następujące przedmioty: język polski, fizyka, historia, WOS, biologia, chemia, zajęcia 
kulturowe, „Kuźnia Noblistów” ( język polski, matematyka, WOS, geografia, chemia). 

d. Licea ogólnokształc ące 
W CV Liceum Ogólnokształcącym odbywają się następujące zajęcia dodatkowe: 

• zajęcia sportowe:  piłka siatkowa, fitness, piłka nożna. 

• koła przedmiotowe:  chemiczne, biologiczne, fizyczne, matematyczne, informatyczne. 

• koła zainteresowa ń: koło ekologiczne, chór, teatr szkolny, zajęcia gry na gitarze. 

• zajęcia wspieraj ące: wyrównawcze oraz konsultacje przedmiotowe. 

e. Szkoły zawodowe  
Dzielnica nie prowadzi szkół zawodowych. 

f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania poz aszkolnego 
i poradnie psychologiczno-pedagogiczne)  
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nie prowadzi zajęć dodatkowych. 

4. Osiągni ęcia 

a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego  
Białołęckie Przedszkolaki mogą pochwalić się licznymi sukcesami w różnych dziedzinach. 

Przedszkole nr 65: 

• I miejsce w kategorii 3-latków w konkursie ekologicznym zorganizowanym przez Przedszkole 
nr 65 dla publicznych przedszkoli w Białołęce;  

• I miejsce w IV Białołęckim Międzyprzedszkolnym Konkursie Wokalno - Tanecznym „Taniec 
łączy Europę” organizowanym przez Przedszkole nr 226 w Warszawie; 

• I miejsce w kategorii 5-latków oraz dwa wyróżnienia w Warszawskim Festiwalu Edukacji 
Kulturalnej 2012 - Warszawa Mistrzem Europy;  

• I miejsce w kategorii solistów na II Festiwalu Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej „O’beeBook” 
organizowanym przez Białołęcki Ośrodek Kultury; 

• II miejsce w kategorii przedszkolaków w II Warszawskim Konkursie Recytatorskim „Strofy 
o dzikich kotach” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 166 w Warszawie;  

• II miejsce - bieg, I miejsce- rzut do celu, III miejsce - skok w dal, III miejsce - rzut piłeczką 
na X Olimpiadzie Przedszkolaków. 

Przedszkole nr 76: 

• 2 wyróżnienia w kategorii dzieci 4 – letnich oraz 1 wyróżnienie w kategorii dzieci 5 – letnich 
w IV edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Literackiego „Bajki Rodzinne – Bajki 
o zwierzętach„ organizowanego przez Przedszkole nr 192; 

• 2 laureatów etapu dzielnicowego oraz 3 wyróżnienia w konkursie „Hałas w moim życiu„ -
Miejskim Konkursie Ekologicznym zorganizowanym w ramach projektu „Warszawa stolicą 
czystości”; 
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• I miejsce w konkurencjach sportowych oraz I miejsce dla najlepszej drużyny kibicującej 
w Mikołajkowym Turnieju Sportowym organizowanym przez Białołęcki Ośrodek Sportu; 

• II miejsce w kategorii zespół na II Festiwalu Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej „O’beeBook”; 

• I miejsce za przedstawienie „Z Tuwimem na wesoło” na I Warszawskim Festiwalu Teatrów 
Lalkowych pn. „Literatura dziecięca w inscenizacjach lalkowych„ organizowanym przez 
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej; 

• wyróżnienie w Ogólnowarszawskim Międzyprzedszkolnym Konkursie Tanecznym – „Tańce 
z różnych stron świata„ organizowanym przez Przedszkole nr 273 w Warszawie;  

• wyróżnienie w Warszawskim Konkursie Plastycznym „Mali kibice„ organizowanym przez 
Przedszkole nr 240 w Warszawie; 

• laureat etapu dzielnicowego w Miejskim Konkursie Ekologicznym „Moja ulubiona pora roku„ 
organizowanym przez Biuro Ochrony Środowiska i Biuro Edukacji m.st. Warszawy;  

• nagroda dla uczestnika w konkursie recytatorskim „Strofy o dzikich kotach„ organizowanym 
przez Szkołę Podstawową nr 166 w Warszawie;  

• wyróżnienie w Warszawskim Konkursie Plastycznym „Janusz Korczak przyjacielem dzieci„ 
organizowanym przez Przedszkole nr 95 w Warszawie; 

• wyróżnienie w kategorii dzieci 4 - letnich w IV Białołęckim Międzyprzedszkolnym Konkursie 
Wokalno –Tanecznym „Taniec łączy Europę„ organizowanym przez Przedszkole nr 226 
w Warszawie; 

• wyróżnienie w konkursie plastycznym „Ekologiczny strój ze skrawka„ organizowanym przez 
Przedszkole nr 65 w Warszawie; 

Przedszkole nr 192: 

Uzyskało w lutym 2012 r. najwyższą ocenę - „A” w obszarze „Efekty kształcenia” z przeprowadzonej 
przez wizytatorów z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty ewaluacji. 

• I miejsce dla Przedszkola w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Przedszkolnych; 

• Przedszkole jako finalista VII edycji konkursu – zbiórka makulatury; 

• 5 finalistów konkursu „Jestem uczestnikiem ruchu drogowego”; 

• Przygotowanie dzieci do udziału w 23 konkursów plastycznych, logopedycznych, tanecznych, 
wokalnych, sportowych – dzieci zdobywały nagrody oraz wyróżnienia. 

Przedszkole nr 226: 

• 2 zespoły wokalne laureatami II Festiwalu Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej „O’beeBOK” 
organizowanego przez Białołęcki Ośrodek Kultury (kategoria polska); 

• laureat III Przeglądu Piosenki „Słowikonada” organizowanego przez Dom Kultury „Zacisze” 
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; 

• laureat XI Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego Oddziałów i Klas 
Integracyjnych „Razem” organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 , Szkołę Podstawową nr 25 
oraz Gimnazjum nr 10 w Elblągu. 

Przedszkole nr 414: 

• Wyróżnienie w Konkursie plastycznym „Ptaki cudaki”; 

• wyróżnienie w konkursie „Bajki rodzinne”;  

• I miejsce w kategorii 5 – latków oraz I miejsce w kategorii 3 – latków w konkursie wokalnym 
„Złota nutka”; 

• pięciokrotne I miejsce oraz III miejsce na X Olimpiadzie Przedszkolaków; 

• wyróżnienie w konkursie międzynarodowym „Słoneczna zakładka”. 
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b. Szkoły podstawowe  
Szkoła Podstawowa nr 31: 

• 11 finalistów Międzynarodowego Konkursu „Kangur matematyczny”; 

• finalista Międzynarodowych Zawody w Judo „Medzinarodna vel’ka cena o POHAR 
PRIMATORA MESTA BARDEJOW”; 

• 2 finalistów i laureat Międzynarodowych Mistrzostw Tańca; 

• 4 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Stypendiada- Kreska”; 

• finalista Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pielęgniarka w oczach dzieci”; 

• 5 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Rhymes & songs festival”; 

• laureat Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Liga Zadaniowa 03”; 

• finalista i laureat Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”;  

• 2 laureatów Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego „mini LOGIA 10”; 

• 2 finalistów Kuratoryjnego Konkursu Historycznego „Dzieje oręża polskiego, losy żołnierza”; 

• finalista Miejskiego Konkursu „Znam mitologię”; 

Szkoła może pochwalić się wysokimi wynikami uzyskanymi w Ogólnopolskich Badaniach 
Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT 2012), w których uczniowie klas III uzyskali wyniki powyżej 
średniej krajowej. Wyniki sprawdzianu uczniów klas VI także okazały się być bardzo dobre – szkoła 
uzyskała najwyższy wynik w skali staninowej (9). 

Szkoła Podstawowa nr 110: 

• 2 finalistów, IV miejsce i wyróżnienie w VII Miejskim Konkursie Mitologicznym dla klas V; 

• I miejsce oraz wyróżnienie na szczeblu dzielnicowym w Konkursie Recytatorskim 
„Warszawska Syrenka”  

• 3 wyróżnienia w Międzynarodowym konkursie „Kangur matematyczny”; 

• 2 finalistów Konkursu Matematycznego „Meridian”; 

• wyróżnienie w Konkursie Matematycznym „Torus”; 

• 3 wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Żaczek”; 

Szkoła Podstawowa nr 112: 

• 19 finalistów Międzynarodowego Konkursu matematycznego „Kangur”; 

• 10 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Alfik”; 

• 8 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego ”Mat 2012”; 

• 3 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Olimpus”; 

• 2 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Fox”; 

• finalista Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „EKO-PLANETA”; 

• 2 laureatów Mazowieckiego Wieloboju Szachowego. 

W szkole działa chór szkolny i zespół teatralny, które zdobyły wiele wyróżnień i nagród w przeglądach 
i festiwalach.  

Szkoła Podstawowa nr 118: 

• 3 finalistów i laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik polonistyczny”; 

• 5 finalistów i laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik matematyczny”; 

• 4 finalistów w Ogólnopolskim Konkursie „Stypendiada Wczesnoszkolna”; 
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• 2 finalistów i laureat Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”, 2 finalistów 
w kategorii Kangurek. 

Szkoła Podstawowa nr 154: 

• 9 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”; 

• uczennica zakwalifikowana do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego; 

• dwóch uczniów zakwalifikowanych do II etapu Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego 
„miniLogia10”; 

• 2 wyniki bardzo dobre oraz 5 wyników dobrych w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym 
„Alfik matematyczny”; 

• 3 laureatów Konkursu „ Czytam, więc jestem”;  

• III miejsce w Konkursie „Mała olimpiada matematyczna”. 

Szkoła Podstawowa nr 231: 

• laureat Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” organizowanego przez 
Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów; 

• 4 laureatów Olimpiady Przedmiotowej „Olimpus” z języka angielskiego w sesji jesiennej oraz 8 
laureatów w sesji wiosennej; 

• laureat Olimpiady Przedmiotowej „Olimpus” z matematyki - sesja wiosenna; 

• 2 laureatów Olimpiady Przedmiotowej „Olimpus” z przyrody- sesja wiosenna; 

• 7 wyróżnień w VIII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografią za pan brat” 
w klasach II i III; 

• 4 wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur” w klasach II i III; 

• finalista w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „The Bat Kid”. 

6 uczniów otrzymało Nagrodę Dyrektora Szkoły w ramach programu „Praca z uczniem zdolnym 
„WARS i SAWA”. 

Szkoła zdobyła bardzo dobry wynik na sprawdzianie w klasie VI (średnia szkoły 30,76 p).  

Szkoła Podstawowa nr 257: 

• 5 wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Matematyczny”; 

• 11 wyróżnień i laureat Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”; 

• 11 wyróżnień i 2 laureatów w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Olimpus”; 

• 8 finalistów Wojewódzkiego Konkursu „Wydajemy własną książkę” organizowanego przez 
wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną MDK Muranów. 

Szkoła Podstawowa nr 314: 

• laureat Warszawskiego Konkursu Ortograficznego; 

• laureat Warszawskiego Konkursu Literackiego o tematyce ekologicznej pn. „Czysty las obok 
nas”. 

Szkoła zakwalifikowała się do rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. 

Szkoła Podstawowa nr 342: 

• finalista Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego; 

• 2 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego; 

• finalista Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. 

Ponadto szkoła uczestniczy w wielu zawodach zapaśniczych, w których uczniowie odnoszą liczne 
sukcesy: 
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• 1 miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Zapaśniczym – Bydgoszcz 2012; 

• 2 miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w zapasach - styl wolny i styl klasyczny; 

• 2 miejsce drużynowo w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży – styl klasyczny i styl wolny; 

• 2 miejsce drużynowo w Międzynarodowym Turnieju Aarhus Open - Dania 2012.  

Szkoła Podstawowa nr 344: 

• 12 finalistów Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”; 

• 11 finalistów oraz laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Alfik”; 

• I miejsce szkoły w kategorii zespołowej w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka” 
organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej 
w Warszawie; 

• 10 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta”; 

• 2 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Geo-Planeta”; 

• 4 laureatów Ogólnopolskego Konkursu Przyrodniczego ”Multitest”; 

• 5 finalistów i 3 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego 
„Panda 2012”; 

• 9 finalistów i 5 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego 
„Panda 2012”; 

• 8 finalistów i 3 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego 
„Pingwin 2012”; 

• 2 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Liga Zadaniowa 3”; 

• laureat Przedmiotowego Konkursu Informatycznego „miniLOGIA 10”; 

• finalista Mazowieckiego Konkursu Informatycznego „Animowana kartka z wakacji”; 

• 22 finalistów X Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki - Spotkanie z Piosenką „Warszawa da się 
lubić”; 

• 26 finalistów XXV Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki 
i Pieśni Religijnej Łódź 2012; 

• I miejsce w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach 
przełajowych dziewcząt; 

• III miejsce w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach 
przełajowych dziewcząt i chłopców; 

• IV miejsce w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini koszykówce chłopców; 

• IV miejsce sztafety szwedzkiej w Ogólnopolskich Biegach Rozstawnych Vena Sport Festiwal; 

• III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki chłopców „SOKÓŁ CUP” 2012; 

• 9 finalistów i 6 laureatów Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Pływackich Warszawy – 
Warszawianka; 

• 2 finalistów Mistrzostw Polski Szkół Sportowych Podstawowych w pływaniu – SMS Racibórz; 

• 5 laureatów Drużynowego Wieloboju Pływackiego 10 -11 - latków - Mistrzostwa Polski; 

• 14 finalistów i 4 laureatów Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12-13 lat; 

• 3 finalistów i 4 laureatów Drużynowych Mistrzostw Polski w Pływaniu 10 -11 - latków. 

c. Gimnazja  
Gimnazjum nr 121: 

• finalista Kuratoryjnej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej; 
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• 4 laureatów Okręgowej Ligi Pływackiej Warszawy i Mazowsza; 

• 2 finalistów Zawodów Pływackich o Puchar Niepodległości; 

• 2 laureatów Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Warszawy w pływaniu; 

• finalista Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego EDI- chemia; 

• 3 laureatów Konkursu Informatycznego „Pasja na Maxa LOGITECH”; 

• laureat Mistrzostw Mazowsza w szachach szybkich; 

• 2 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II Olimpu; 

• III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Mazowsza Szkół Gimnazjalnych w Szachach 
Szybkich; 

• wyróżnienie wynalazków: poduszkosuszarka; zestaw kibica; „czego uszy nie słyszą, to oczy 
widzą”; masmator - urządzenie do masowania skroni na ogólnopolskim konkursie fizycznym 
na innowacje młodych naukowców „Młody Innowator”. 

Gimnazjum nr 122: 

Zarówno Gimnazjum nr 122 jak i CV Liceum Ogólnokształcące tworzące Zespół Szkół nr 106 może 
poszczycić się prężnie działającym Szkolnym Klubem Wolontariusza, dzięki któremu dzieci i młodzież 
wzięła udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży 
Niepełnosprawnej. Uczniowie pracują systematycznie na rzecz osób starszych oraz wspierają 
inicjatywy kulturalne Białołęckiego Ośrodka Kultury. 

Ponadto 1 uczeń Zespołu Szkół otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. 

Gimnazjum nr 123: 

• finalista Kuratoryjnego Przedmiotowego Konkursu Biologicznego; 

• laureat Kuratoryjnego Przedmiotowego Konkursu Matematycznego; 

• 3 finalistów Polsko – Ukraińskego Konkursu Fizycznego „Lwiątko”; 

• finalista Olimpiady Matematycznej (MEN); 

• 2 laureatów Konkusu Matematycznego „Wstęga Mobiusa”. 

1 uczeń Gimnazjum otrzymał Stypendium Prezydenta Miasta, 3 uczniów pobierało stypendium 
Towarzystwa Przyjaciół Gimnazjum 123. 

Szkoła uzyskała bardzo wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego – stanin wysoki i bardzo wysoki 
i potwierdziła tym samym stabilność przygotowania uczniów do tego egzaminu. 

Gimnazjum nr 124: 

• finalista Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”; 

• 3 finalistów Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Wokół odkryć naukowych polskiej 
Noblistki Marii Skłodowskiej-Curie”; 

• 11 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II; 

• 3 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Alchemik”. 

Uczniowie Gimnazjum uzyskali bardzo dobre wyniki na egzaminach dla trzecioklasistów (stanin 
bardzo wysoki). 

Gimnazjum nr 125: 

• 5 finalistów XVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy „Puszkiniana 2012”; 

• 9 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Wierszy I Piosenek Tematycznych w Języku Obcym: 
Język Rosyjski; 

• finalista i laureat Konkursu informatycznego LOGIA 2012; 

• 3 finalistów Międzynarodowego Konkursu „Kangur matematyczny”. 
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Gimnazjum uzyskało w tym roku szkolnym bardzo wysokie wyniki na egzaminie III – klasistów – 
powyżej średniej ogólnowarszawskiej i ogólnopolskiej. 

Gimnazjum nr 164: 

• 2 wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie "Kangur matematyczny"; 

• 2 laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Olimpus z matematyki; 

• finalista Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX; 

• finalista Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. 

d. Licea ogólnokształc ące 
Uczniowie CV Liceum Ogólnokształcącego zajęli I miejsce w konkursie „Ośmiu wspaniałych” na 
szczeblu dzielnicowym w kategorii grupa oraz zgłoszenia indywidualne.  

1 uczeń Zespołu Szkół nr 106 zdobył w minionym roku szkolnym Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. 

W szkole zanotowano również wysoką zdawalność egzaminów maturalnych. 

e. Szkoły zawodowe  
Dzielnica Białołęka nie prowadzi szkół zawodowych. 

f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania poz aszkolnego 
i poradnie psychologiczno-pedagogiczne)  
W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 Poradnia realizowała granty III edycji Biura Edukacji dla 
poradni psychologiczno – pedagogicznych, a w II semestrze w trakcie realizacji są granty z edycji IV. 
W ramach III edycji grantów dla poradni psychologiczno - pedagogicznych Biuro Edukacji m.st. 
Warszawy wyróżniło 31 projektów, z czego Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 otrzymała 
dofinansowanie na realizację 8 projektów. W ramach IV edycji wyróżnionych było 21 projektów, 
z czego dwa przyznano Poradni na Białołęce.  

Tematyka grantów III edycji z odniesieniem do obszarów tematycznych, w jakich były realizowane 
przedstawia się następująco:   

• Obszar:  wspieranie rodziny z małym dzieckiem – szczególnie 5 - i 6 - letnim; wspieranie 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i nauczycieli; potrzeby 
środowiska lokalnego. 

� Program optymalnego przygotowania dzieci z klas zerowych Szkoły Podstawowej 
nr 110 do podjęcia obowiązku szkolnego; realizacja: luty – listopad 2011 r.; 

� Program przesiewowych badań słuchu i wzroku przy użyciu programu 
komputerowego sygnowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; realizacja: 
wrzesień – listopad 2011 r.; 

� Grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze spectrum autyzmu; realizacja: luty – listopad 
2011 r. 

• Obszar:  wspieranie rodziny z małym dzieckiem – szczególnie 5 - i 6 - letnim; wspieranie 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców i nauczycieli. 

� „Podróż żaglowcem dookoła świata” – trening twórczego myślenia; realizacja: luty – 
listopad 2011 r. 

� „Naucz mnie ładnie pisać” – kształtowanie sprawności manualnej dziecka 5 – 7 - 
letniego przygotowującego się/ rozpoczynającego obowiązek szkolny; realizacja: 
wrzesień – listopad 2011 r.; 

� Model wspomagania pracy oczu i mózgu, wzbogacony o elementy SI jako wsparcie 
bazowych sprawności percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; 
realizacja: marzec – listopad 2011 r. 

• Obszar:  wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców 
i nauczycieli. 
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� Trening percepcji wzrokowej dla dzieci z trudnościami w czytaniu; realizacja wrzesień 
- listopad 2011 r.; 

• Obszar:  wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców 
i nauczycieli; pomoc dziecku i jego rodzinie w okresie dojrzewania. 

� Warsztaty ortograficzne z elementami treningu poznawczego (płynność, giętkość, 
oryginalność myślenia), treningu pamięci i koncentracji uwagi dla uczniów szkół 
gimnazjalnych; realizacja: wrzesień- listopad 2011 r. 

Tematyka grantów – IV edycja: 

• Obszar:  pomoc dziecku w okresie dojrzewania oraz jego rodzinie; potrzeby środowiska 
lokalnego. 

� Stres jako przyczyna niepowodzeń i sposoby radzenia sobie z nim; realizacja: II 
semestr 2011/2012. 

• Obszar: wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców 
i nauczycieli, w tym praca z uczniem zdolnym; potrzeby środowiska lokalnego. 

� Grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze spectrum autyzmu; realizacja: luty – listopad 
2012 r. 

Ponadto dzięki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21 powołano do życia stowarzyszenie 
rodziców dzieci i młodzieży będących pod opieką Poradni – Stowarzyszenie „Acus” (Akademia 
Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka), którego celem jest rozszerzenie oferty pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w tym dla dzieci zdolnych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla dzieci i młodzieży z rejonu 
Białołęki. Stowarzyszenie działa we współpracy ze specjalistami Poradni.  

5. Projekty unijne, współpraca mi ędzynarodowa 

a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego  
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Mał ego Europejczyka”  prowadzi współpracę 
zagraniczną w ramach programu eTwinning z następującymi szkołami: Kindergarten „Detelina” Tervel 
and ODG (miasto Bojan, Bułgaria), Scoala Nr 2 (Vicovu de Sus, Rumunia), Private Kindergarten 
Pinochio (Rumunia), Gradinita Nr.1 Targoviste (Targoviste, Rumunia), çiftlikköyilköğretimokulu 
(Istambuł, Turcja), St Thomas More College - M'Skala Primary (Malta), ZákladnáškolaOdborárska 
(Słowacja), VrtecLedina (Słowenia), 6th Kindergarten (Grecja), 1 pre-school in N. Erythraia Athens 
(Ateny, Grecja). 

Przedszkole zrealizowało w roku szkolnym 2011/2012 dwa projekty: 

• „Our Christmas Tale” („Nasza Bożonarodzeniowa Opowieść”) – program zrealizowany 
w ramach projektu eTwinning w terminie 1 – 31 grudnia 2011 r., którego celem było ukazanie 
tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez dekorowanie sali, 
przygotowanie bombek w kolorach barw narodowych partnerów, wspólne ubieranie choinki, 
napisanie listu do Św. Mikołaja, wysłanie kart świątecznych do bliskich, udział w zabawie 
z Mikołajem, wykonanie prac plastycznych o tematyce świątecznej, zorganizowanie 
warsztatów z rodzicami i oglądanie zdjęć z przebiegu realizacji projektu. 

• „101 ways to save Mother Earth” („101 Sposobów na Ratowanie Ziemi”) – program 
zrealizowany w ramach projektu eTwinning w terminie od 6 lutego do 30 marca 2012 r., 
którego celem było kształtowanie postaw proekologicznych poprzez liczne działania: 
wskazywanie zachowań proekologicznych, tworzenie plakatu ekologicznego, ułożenie 
i śpiewanie hymnu Małego Ekologa, segregowanie odpadków, słuchanie opowiadań 
o tematyce ekologicznej, ułożenie bajki ekologicznej w języku angielskim i zamieszczenie jej 
na stronie eTwinning, lepienie ekoludka z plasteliny. W nagrodę dzieci otrzymały ekologiczną 
kolorowankę i dyplom Małego Ekologa. 

Przedszkole nr 414  od czerwca 2012 r. przystąpiło do europejskiego międzynarodowego projektu 
badawczego profilaktyki otyłości dzieci w wieku przedszkolnym pn.: „Toy- Box – Baw się i ruszaj ku 
przygodzie” realizowanym przez Centrum Zdrowia Dziecka, pod patronatem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. 
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b. Szkoły podstawowe  
Wszystkie szkoły podstawowe z terenu Dzielnicy Białołęka przystąpiły w roku szkolnym 2011/2012 do 
programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 
realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX, poddziałanie 9.1.2. ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zespół Szkół nr 43, którego część stanowi Szkoła Podstawowa nr 31 oraz Gimnazjum nr 122  
w roku szkolnym 2011/2012 utrzymywał współpracę w ramach programu „Comenius” ze szkołami 
publicznymi w miastach: Kozakli (Turcja), Wiedeń (Austria), Torpa (Norwegia) oraz Olbia (Włochy). 

Szkoła Podstawowa nr 118  uczestniczy w programie „Vox Humana” współfinansowanym 
z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców oraz z budżetu państwa. Dzięki udziałowi 
w projekcie dzieci uchodźców skorzystały z dodatkowych zajęć nauki języka polskiego. 

Szkoła Podstawowa nr 154  od roku 2011 bierze udział w programie „Comenius”. 

Szkoła Podstawowa nr 314  od kilku lat uczestniczy w projekcie pn.: „Dla życia bez śmieciowego 
jedzenia” w ramach programu „Comenius”. Na przełomie maja i czerwca 2012 r. uczniowie ze szkoły 
wyjechali do Niksar w Turcji na spotkanie partnerów uczestniczących w realizacji projektu, aby 
podsumować dwuletnią współpracę. 

Szkoła Podstawowa nr 342  uczestniczy w programie „I sit Waste or Money?” wraz z 3 innymi 
krajami: Turcją, Hiszpanią i Wielką Brytanią. Projekt realizowany jest w ramach programu „Comenius” 
i dotyczy ekologii. Szkoła uczestniczyła w dwóch spotkaniach roboczych dotyczących projektu – 
w Liverpoolu (Wielka Brytania) i Ayranci (Turcja).  

Współpracuje również ze szkołą „Scala Vasile Alecsandri” w Baia Mare (Rumunia), z którą wymienia 
doświadczenia dotyczące realizacji projektów międzynarodowych „Comenius”. Ponadto uczniowie 
oraz personel SP nr 342 gościł w tym roku szkolnym dwóch nauczycieli z Rumunii. 

c. Gimnazja  
Gimnazjum nr 121  prowadzi wymianę międzynarodową z Maximilian-Kolbe-Schule (Rüthen, Niemcy) 
oraz Tannopolskim Ośrodkiem Kultury (Tannopol, Ukraina). 

Gimnazjum nr 123  realizuje projekt międzynarodowy „Mniejszości kulturowe w Europie”, którego 
sponsorami są m.in. rodzice uczniów. Szkoła współpracuje również z 2 zagranicznymi gimnazjami – 
z miasta Neukirschen w Austrii oraz z Nove Zamky na Słowacji. 

Gimnazjum nr 124  bierze udział w programie „Comenius” realizując projekt pn. „Wspaniała Błękitna 
Europa” („Amazing Blue Europe”) w terminie od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. 

Zespół Szkół nr 43, którego część stanowi Szkoła Podstawowa nr 31 oraz Gimnazjum nr 125  
w roku szkolnym 2011/2012 utrzymywał współpracę w ramach programu „Comenius” ze szkołami 
publicznymi w miastach: Kozakli (Turcja), Wiedeń (Austria), Torpa (Norwegia) oraz Olbia (Włochy). 

Gimnazjum nr 164  realizuje program „Comenius” – projekt pn. "Preparing for the 21st century: 
challenges facing a changing society" w terminie od 1 września 2010 r. do 31 lipca 2012 r. 

Jeden z uczniów Gimnazjum jest uczestnikiem Regionalnego Programu Stypendialnego dla Uczniów 
Szczególnie Uzdolnionych – projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, podziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

d. Licea ogólnokształc ące 
CV Liceum Ogólnokształcące w roku szkolnym 2011/2012 nie prowadziło współpracy 
międzynarodowej, nie realizowało również projektów unijnych. 

e. Szkoły zawodowe  
Dzielnica nie prowadzi szkół zawodowych. 
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f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania poz aszkolnego 
i poradnie psychologiczno-pedagogiczne)  
Nie dotyczy. 

6. Zasiłki szkolne, stypendia socjalne 

a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego  
Nie dotyczy. 

b. Szkoły podstawowe  
W szkołach podstawowych z terenu Dzielnicy wydano w roku szkolnym 2011/2012 131 decyzji 
przyznających stypendium socjalne oraz 12 decyzji przyznających zasiłek szkolny. 

c. Gimnazja  
W gimnazjach znajdujących się na terenie Dzielnicy Białołęka wydano w roku szkolnym 2011/2012 35 
decyzji przyznających stypendium socjalne i 7 decyzji przyznających zasiłek szkolny. 

d. Licea ogólnokształc ące 
W CV Liceum Ogólnokształcącym stypendia socjalne przyznano 2 osobom. 

e. Szkoły zawodowe  
Dzielnica nie prowadzi szkół zawodowych na swoim terenie. 

f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania poz aszkolnego 
i poradnie psychologiczno-pedagogiczne)  
Nie dotyczy. 

7. Baza lokalowa 
Wszystkie budynki, w których mieszczą się publiczne szkoły i przedszkola należą do m.st. Warszawy i 
nie podlegają one ochronie konserwatorskiej. 

a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego  
Właścicielem wszystkich budynków, w których znajdują się publiczne przedszkola jest m.st. 
Warszawa. Ponadto 3 Przedszkola posiadają filie, mieszczące się w budynkach dzierżawionych od 
RSM Praga. Są to: 

1. filia Przedszkola nr 64 przy ul. Antalla 4; 

2. filia Przedszkola nr 65 przy ul. Pancera 8; 

3. filia Przedszkola nr 76 przy ul. Śreniawitów 2. 

Szczegółowe informacje dotyczące budynków przedszkoli będących własnością miasta przedstawia 
poniższa tabela. 
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Przedszkole Rok budowy obiektu Powierzchnia 
działki w m 2 

Powierzchnia 
użytkowa budynku/ów 

m2 

Przedszkole nr 64, 

ul. Porajów 3 

1984, IX 2011 – oddanie 
do użytku rozbudowanej 

części 
5 575 1 633,96  

Przedszkole nr 65, 

ul. Pancera 3 
2001 5 132 5 100 

Przedszkole nr 76, 

ul. Odkryta 18 
2006 7 800 1 554,81 

Przedszkole nr 192, 

ul. Liczydło 3a 
1956 3 945 632 

Przedszkole nr 226, ul. 
Strumykowa 17 

1999/ IX 2011 – oddanie 
do użytku rozbudowanej 

części 
10 000 2 798,30 

Przedszkole nr 414, 

ul. Hemara 8 
2009 12 241 5 960 

 

b. Szkoły podstawowe  
Informacje dotyczące budynków szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Dzielnicy 
przedstawia poniższa tabela. 

 

SP Rok budowy obiektu Powierzchnia 
działki w m 2 

Powierzchnia 
użytkowa budynku/ów 

m2 

ZS nr 43 (SP nr 31 i 
Gimnazjum nr 125), ul. 

Kobiałka 49 

2002 -stary budynek/ 
2011 – nowy budynek 

19 000 2 095,60 – stary budynek/ 
5 382 – nowy budynek 

SP nr 110, ul. Bohaterów 41 1962 10 547 2 040,69 

SP nr 112, ul. Zaułek 34 2011 4 4631 5 201 

SP nr 118 1959 10 824 1 500 

SP nr 154 
1967/ 2006/2007 - 

rozbudowa z kapitalnym 
remontem 

8 675 3 853,6 

SP nr 231 1961/ 2002 i 2012 - 
rozbudowa 19 264 3 680,37 

SP nr 257 1956 1 200 2 765 

SP nr 314 1984 21 200 7 628 
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SP nr 342 2003 10 000 5 620,1 

SP nr 344 1994 

10 875/ 25 184 - 
łącznie z 

Białołęckim 
Ośrodkiem 

Sportu 

5 668,2 

 

c. Gimnazja  
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące budynków gimnazjów z terenu Dzielnicy Białołęka. 

Ponadto w Gimnazjum nr 124 mieszczą się 3 lokale mieszkalne o powierzchni około 200 m2 (w tym 
150 m2 mieszkania i 50 m2 korytarze w budynku dydaktycznym). 

 

Gimnazjum Rok budowy obiektu Powierzchnia 
działki w m 2 

Powierzchnia 
użytkowa budynku/ów 

m2 

Gimnazjum nr 121 1966/ 2010 - rozbudowa  12 767 4 376,3 

Zespół Szkół nr 106 
(Gimnazjum nr 122 oraz CV 

LO) 
2005 7 713 7 668,60 

Gimnazjum nr 123 2000 10 000 5 489,90 

Gimnazjum nr 124 1958 9 699 1 841,31 

ZS nr 43 (SP nr 31 i 
Gimnazjum nr 125), ul. 

Kobiałka 49 

2002 -stary budynek/ 
2011 – nowy budynek 

19 000 2 095,60 – stary budynek/ 
5 382 – nowy budynek 

Gimnazjum nr 164 2009 5 820 2 900 

 

d. Licea ogólnokształc ące 
Informacje dotyczące CV Liceum Ogólnokształcącego, które dzieli budynek z Gimnazjum nr 122 
zawarte są w poniższej tabeli. 

 

LO Rok budowy obiektu Powierzchnia 
działki w m 2 

Powierzchnia 
użytkowa budynku/ów 

m2 

Zespół Szkół nr 106 
(Gimnazjum nr 122 oraz CV 

LO) 
2005 7 713 7 668,60 

e. Szkoły zawodowe  
Dzielnica nie prowadzi szkół zawodowych na swoim terenie. 
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f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania poz aszkolnego 
i poradnie psychologiczno-pedagogiczne)  
Budynek, w którym funkcjonuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 należy do m.st. 
Warszawy. Szczegółowe informacje dotyczące budynku zawiera poniższa tabela. 

 

PPP Rok budowy 
obiektu 

Powierzchnia 
działki w m 2 

Powierzchnia 
użytkowa budynku/ów 

m2 

Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna nr 21 1964 - 

Poradnia zajmuje 659,84 
m² – część budynku, który 
w całości ma 2517,08 m² 

8. Wyposa żenie jednostek  

a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego  
Wszystkie przedszkola publiczne działające na terenie Dzielnicy posiadają dobrze wyposażone place 
zabaw dostosowane odpowiednio do wieku dzieci (ścianki wspinaczkowe, piaskownice, zjeżdżalnie, 
domki edukacyjne, stoliczki z parasolkami, bujaki, huśtawki). Posiadają również sprzęt audiowizualny 
i komputerowy z dostępem do Internetu, tj. komputery, rzutniki, projektory, zestawy nagłaśniające 
i inne. 

Ponadto białołęckie przedszkola mają na stanie m.in. takie wyposażenie jak: 

Przedszkole nr 64  – nowy, zmodernizowany w roku 2011 plac zabaw dla dzieci. 

Przedszkole nr 65  - sala do Integracji Sensorycznej oraz sala Doświadczania Świata; 

Przedszkole nr 76  - Mini Miasteczko Ruchu Drogowego (zestawy rowerków, kaski ochronne, plansze 
edukacyjne, znaki drogowe), „Ścieżka zdrowia„ (zestaw sportowo – rekreacyjny „Nomino starter„ 
ławeczki gimnastyczne, drabinki przyścienne), szklarnia z roślinami ozdobnymi i warzywami 
wykorzystywana do celów edukacyjnych (dzieci zajmują się wysiewem nasion i sadzonkami, 
podlewają i obserwują wzrost roślin), profesjonalne materace gimnastyczne dla nauczycieli do 
prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych oraz dla instruktorów do prowadzenia zajęć judo. 

Przedszkole nr 226  – sala polisensoryczna (sprzęt do stymulacji polisensorycznej: panel UV, panel 
interaktywny z przyciskami, kaskada światłowodów, kolumna bulgocząca, kostka interaktywna, kula 
lustrzana, rzutnik światła, lampa do światłowodów, kabina lustrzana, tor świetlno – dźwiękowy, lampa 
do aromaterapii, generator baniek itp.); Sala Marii Montessori (materiały do ćwiczeń praktycznego 
dnia, materiały sensoryczne, materiały do mowy, materiały matematyczne, materiały w zakresie 
wychowania kosmicznego - w skład Sali wchodzi 75 różnego rodzaju środków dydaktycznych; sala 
sensoryczna (sprzęt do stymulacji sensorycznej: aparat Hipo - trainer, łódka podwieszana 
z piłeczkami, helikoptery – szelki podwieszane z linkami i karabińczykami, huśtawka sensoryczna, 
deska terapeutyczna, suchy basen wypełniony piłeczkami, trampolina, hamak, topek, piłki 
terapeutyczne i skaczące, stymulator logopedyczny itp.) 

Przedszkole nr 414 -  jest w posiadaniu dwóch placów zabaw: dla grup dzieci młodszych 3 - 4 - latków 
oraz dla grup starszych – 5 – latków. Wewnątrz budynku Przedszkola znajduje się również Lobby 
Aktywności Ruchowej – LAR.  

b. Szkoły podstawowe  
Wszystkie szkoły podstawowe w Dzielnicy wyposażone są w sprzęt audiowizualny, sprzęt 
komputerowy z dostępem do Internetu oraz tablice multimedialne, rzutniki, bogato wyposażone 
biblioteki multimedialne oraz pracownie przedmiotowe. Wszystkie szkoły posiadają również bardzo 
dobrze wyposażone specjalne sale komputerowe.  

Ponadto poszczególne placówki mają w swoim wyposażeniu następujący sprzęt: 

Szkoła Podstawowa nr 110  - „Ścieżka zdrowia” (zestaw „Delfin”, drabinka krzyżakowa, slalom, 
pomost z belką z 2 trapami, zestaw do przeskoków); Centrum Multimedialne (4 komputery z dostępem 
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do Internetu i Encyklopedii, Słowników PWN, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor, 
odtwarzacz dvd).  

Szkoła Podstawowa nr 154  – posiada salę do Integracji Sensorycznej (zestaw podstawowy do 
ćwiczeń SI z podwiesiem, trampolina).  

Szkoła Podstawowa nr 342  – w szkole, w bibliotece szkolnej zorganizowano tzw. Centrum informacji 
Multimedialnej (CIM), które współfinansowane zostało przez EFS. Ponadto szkoła posiada 
defibrylator, 5 fantomów oraz Ekologiczną Pracownię Kształtowania Wyobraźni, do której pomoce 
dydaktyczne również otrzymano z EFS (koła garncarskie, urządzenia do wypalania gliny).  

Szkoła Podstawowa nr 344 - pracownia regionalna, pracownia Integracji Sensorycznej SI oraz 
pracownia polisensoryczna - Doświadczania Świata. 

c. Gimnazja  
Wszystkie gimnazja w Dzielnicy wyposażone są w sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy 
z dostępem do Internetu oraz tablice multimedialne, rzutniki, bogato wyposażone biblioteki 
multimedialne oraz pracownie przedmiotowe. Wszystkie szkoły posiadają również bardzo dobrze 
wyposażone specjalne sale komputerowe.  

Ponadto Gimnazjum nr 164 posiada nowocześnie urządzoną pracownię językową ze słuchawkami na 
20 stanowisk. 

d. Licea ogólnokształc ące 
CV Liceum Ogólnokształcące tworzące wraz z Gimnazjum nr 122 Zespół Szkół nr 106 również 
dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą techniczną. Wyposażone jest w sprzęt audiowizualny, 
sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz tablice multimedialne, rzutniki, bogato wyposażone 
bibliotekę multimedialną oraz pracownie przedmiotowe i komputerowe. 

e. Szkoły zawodowe  
Nie ma szkół zawodowych na terenie Dzielnicy. 

f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania poz aszkolnego 
i poradnie psychologiczno-pedagogiczne)  
W Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 mieszczą się liczne gabinety diagnozy i terapii 
psychologicznej, gabinet psychoterapeutyczny, sala socjoterapeutyczna, sala informacji i doradztwa 
zawodowego, gabinety diagnozy i terapii logopedycznej i pedagogicznej w zakresie języka polskiego 
oraz matematyki, gabinet terapii metodą biofeedback, gabinet wczesnego wspomagania rozwoju, sala 
terapii integracji sensorycznej oraz czytelnia pedagogiczna. 

9. Inne istotne informacje o jednostkach w dzielnic y 
Białołęckie placówki prowadzą bardzo wiele dodatkowych działań w całym roku szkolnym. 
Przedszkolaki są organizatorami oraz współuczestnikami różnego rodzaju akcji takich jak np.:  

� ogólnopolska akcja „Góra Grosza”; 

� akcja pomocy na rzecz Hospicjum Domowego w Warszawie; 

� pomoc na rzecz schroniska „Azyl pod psim aniołem”;  

� akcja „Adopcja na odległość”; 

� „Niebiesko dla autyzmu”;  

� projekt edukacyjny organizowany przez UNICEF - „Baw się i Bądź bezpieczny”;  

� projekt edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak bezpiecznym uczniem”;  

� ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, udział w akcji fluoryzacji 
zębów prowadzonej przez Elmex – „Właściciel Pięknego Uśmiechu„; 

� akcja pomocy dla Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi;  
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� projekt UNICEF „Wszystkie kolory świata” - konkurs na najbardziej oryginalną laleczkę, 
którego celem jest pomoc dzieciom z Sierra Leone,  

� Olimpiada Przedszkolaków; 

� pomoc podopiecznym Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Warszawie – wykonanie 
prezentów świątecznych; 

� całoroczna zbiórka baterii „Reeba„;  

� systematyczna współpraca z Fundacją Nasza Ziemia – udział w programie ekologicznym 
„Ratujmy kasztanowce”; 

� program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”; 

� akcja „…Z natury segreguję„; 

� organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi na terenie przedszkoli – ratownik wodny CSR 
Bielany, instruktor jeździectwa, strażak, strażnik miejski, policjant, chemik; 

� organizacja różnego rodzaju konkursów plastycznych, tanecznych, wokalnych, literackich 
i wiele wiele innych dla dzieci i ich rodziców. 

Ponadto jedno z Przedszkoli – nr 76 im. Warsa i Sawy  przy ul. Odkrytej 18 zorganizowało w roku 
szkolnym 2011/2012 2 konkursy fotograficzne dla najmłodszych mieszkańców Dzielnicy - Białołęcki 
Konkurs Fotograficzny pn. „Las oczami małego ekologa„ oraz Międzydzielnicowy Konkurs 
Fotograficzny „Magiczne miejsca Warszawy”. Przedszkole to otrzymało również certyfikat europejskiej 
jakości wychowania przedszkolnego za stosowanie najlepszych metod wychowania przedszkolnego 
z pakietu „Entliczek – Pentliczek„. 

Od 2010 r. w Przedszkolu działa Teatr Rodzicielski „Odkryta 18„. W roku szkolnym 2011/2012 Teatr 
wystawił wspólne z dziećmi przedstawienie z okazji obchodów 30 - lecia istnienia Przedszkola. 

Przedszkole nr 192 dokonało w minionym roku szkolnym pierwszej publikacji zbioru bajek 
stworzonych przez przedszkolaków i ich rodziców. Publikacja była zwieńczeniem IV edycji 
międzyprzedszkolnego konkursu „Bajki rodzinne”. W ramach dobrych praktyk Przedszkole nawiązało 
współpracę z pobliskim gimnazjum, w ramach której gimnazjaliści prowadzą na terenie przedszkola 
doświadczenia fizyczne. Placówka współpracuje również z pobliską szkołą podstawową, dzięki czemu 
dzieci biorą udział w przedstawieniach organizowanych przez starszych kolegów oraz w lekcjach 
nauczania początkowego. 

Liczne sukcesy w pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego odnosi 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 . Przedszkolaki w tym roku szkolnym zdobyły wiele 
wyróżnień w konkursach wokalnych. 

Przedszkole może pochwalić się także organizacją zajęć pokazowych dla Dyrektorów przedszkoli 
Dzielnicy Targówek. Ponadto przedszkolaki wzięły udział w nagraniu filmu instruktażowego „Dzień 
aktywnego przedszkolaka” dla studentów Wydziału Pedagogiki Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego. 

Uczniowie Gimnazjum nr 121  wzięli udział w Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha, gdzie 
zdobyli II miejsce za projekt „Walizka z napędem elektrycznym”. Wyróżnienia otrzymały 3 inne 
wynalazki: Lajtback, Budzikomaterac i Ekokosz. W związku z tymi sukcesami uczniowie udzielili 
wywiadu prasie i I Programowi Polskiego Radia. Zostali również zaproszeni do udziału w programie 
Telewizji Polskiej pt. „Pytanie na Śniadanie”, gdzie przedstawili swój projekt „Walizka z napędem 
elektrycznym”. 

Gimnazjum nr 123 , które prowadzi oddziały dwujęzyczne, zawsze stara się, aby edukacja językowa 
była na jak najwyższym poziomie. Od września 2011 r. do czerwca 2012 r. w szkole pracowało 2 
native speakerów – Australijczyków, którzy dzięki współpracy z Fundacją „LATTITUDE” mogli 
prowadzić z anglistami lekcje. W Gimnazjum funkcjonowało 6 klas dwujęzycznych (1 z wykładowym 
językiem niemieckim, 5 z językiem angielskim) i realizowano rozszerzoną ofertę przedmiotów 
nauczanych dwujęzycznie o geografię po angielsku. Odbyła się dwustronna wymiana 
międzynarodowa młodzieży Gimnazjum nr 123 i Gimnazjum z Austrii oraz wizyta studyjna nauczycieli 
w szkole na Słowacji. Zrealizowano również 2 wyjazdowe edukacyjne projekty językowe (jeden we 
Francji i Belgii, jeden w Niemczech). 

Wśród wielu działań, w jakie Gimnazjum zaangażowało się w roku szkolnym 2011/2012 można 
wyróżnić m.in. realizację edukacji filmowej we współpracy z warszawskimi kinami; organizację 
corocznej Debaty Papieskiej i Rajdu Papieskiego; działania „Klubu Ośmiu” (szkoła otrzymała 
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podziękowania od Fundacji „Świat na Tak”); wyróżnienie „Centrum Kopernika” za pracę w projekcie 
klimatycznym; współpracę w ramach „Oranżerii Naukowej” - przeprowadzenie debaty oksfordzkiej na 
temat „Energii atomowej i odnawialnej”.  

Gimnazjalni pedagodzy prowadzili przez cały rok szkolny spotkania dla rodziców w ramach „Akademii 
dla Rodziców”. 

Uczniowie Gimnazjum nr 164 przedstawili spektakl - parodię bajki o Kopciuszku w języku francuskim 
„Cendrillon” i zajęli II miejsce oraz zdobyli nagrodę publiczności na Francuskim Festiwalu Teatralnym, 
który odbył się w Białołęckim Ośrodku Kultury. Wzięli również udział we Frankofońskim Maratonie 
Fotograficznym organizowanym przez Instytut Francuski, w którym zajęli II miejsce w Warszawie. 
Poziom konkursu był bardzo wysoki - uczniowie rywalizowali z licealistami i gimnazjalistami ze szkół 
warszawskich. 

Ponadto Gimnazjum Nr 164 zdobyło wiele osiągnięć sportowych w roku szkolnym 2011/2012: 
w warszawskich zawodach lekkoatletycznych chłopców i dziewcząt, w piłce ręcznej oraz siatkówce 
chłopców (odpowiednio I i II miejsce w Dzielnicy), w sztafecie pływackiej chłopców (II miejsce w 
Dzielnicy). 
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3. Jednostki systemu o światy nadzorowane przez inne organy – 
podsumowanie  
Dane statystyczne zamieszczono w „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. 
Warszawie” Część I – Oświata w liczbach. 

1. Informacje ogólne, specyfika jednostek  
Poniższy rozdział zawiera dane dotyczące placówek niepublicznych wpisanych do rejestru 
prowadzonego przez m.st. Warszawa. 

a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego  
W Dzielnicy funkcjonują łącznie 52 niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania 
przedszkolnego, do których uczęszcza 3646 dzieci. 

Rodzaj placówki  Liczba placówek w Dzielnicy Liczba dzieci 

Przedszkola niepubliczne 
o statusie przedszkoli 

publicznych 
2 183 

Przedszkola niepubliczne 41 3311 

Inne formy wychowania 
przedszkolnego 9 152 

 

b. Szkoły podstawowe  
W Dzielnicy istnieje 5 niepublicznych szkół podstawowych, w których uczy się 443 uczniów. 
Do oddziałów „0” w jednej z tych szkół uczęszcza 36 dzieci. 

c. Gimnazja  
Na Białołęce funkcjonuje jedno gimnazjum niepubliczne, do którego uczęszcza 58 dzieci. 

d. Licea ogólnokształc ące 
Na terenie Dzielnicy znajdują się 2 niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla dorosłych, w tym:  

• 2 – letnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie zasadniczej 
szkoły zawodowej oraz  

• 3 – letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych – zaoczne.  

W szkołach tych łącznie uczy się 106 osób. 

e. Szkoły zawodowe  
W Dzielnicy działają 2 szkoły zawodowe, w tym:  

• szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym w zawodach technik 
rachunkowości i technik logistyk oraz  

• szkoła policealna dla młodzieży kształcąca w zawodzie technik farmaceutyczny. 

Do szkół tych uczęszcza łącznie 62 uczniów. 
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f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania poz aszkolnego 
i poradnie psychologiczno-pedagogiczne)  
Nie dotyczy. 

2. Istotne informacje o jednostkach w dzielnicy 
W Dzielnicy Białołęka istnieje bardzo rozwinięta sieć przedszkoli niepublicznych w związku z czym 
placówki przedszkolne charakteryzują się bogatą ofertą i konkurencyjnymi cenami.  

W Dzielnicy można znaleźć przedszkola o następujących profilach/ programach rozszerzonych: 

• z rozszerzonym programem artystyczno – ekologicznym; 

• o profilu angielskim i artystycznym; 

• o profilu angielskim; 

• językowo – sportowym. 
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4. Finanse 
Tabela 1: Wydatki dzielnicy 
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S 

w tym:   

Lp. 
Wyszczególnienie 
(działy 801 + 854) 

Wydatki dzielnicy 
w 2011 r. według 

sprawozdania 
Rb-28S 

(kol. 4 + kol. 5) 

w okresie  
1 stycznia -  

31 sierpnia 2011 
r. 

w okresie  
1 września -  

31 grudnia 2011 
r. 

 

Wydatki dzielnicy 
w okresie 1 
stycznia - 31 

sierpnia 2012 r. 
według 

sprawozdania 
Rb-28S 

 

Wydatki dzielnicy 
w roku szkolnym 

2011/2012 
(kol.5 + kol.6) 

1 2 3 4 5  6  7 

1 Wydatki ogółem 142 574 809,43 zł 91 955 326,17 zł 50 619 483,26 zł  86 882 608,50 zł  137 502 091,76 zł 
2   Inwestycje 23 773 931,70 zł 18 116 077,29 zł 5 657 854,41 zł  1 172 037,50 zł  6 829 891,91 zł 
3   Wydatki bieżące, z tego 118 800 877,73 zł 73 839 248,88 zł 44 961 628,85 zł  85 710 571,00 zł  130 672 199,85 zł 
4   Wynagrodzenia i pochodne 75 035 901,39 zł 47 218 650,05 zł 27 817 251,34 zł  54 945 636,72 zł  82 762 888,06 zł 
5  Dotacje (art. 80 i 90 ustawy o sys. oś) 25 283 346,20 zł 16 827 519,41 zł 8 455 826,79 zł  19 563 868,53 zł  28 019 695,32 zł 
6  Pozostałe dotacje - zł - zł - zł  - zł  - zł 
7  Wydatki rzeczowe bez remontów 16 094 075,07 zł 9 024 527,93 zł 7 069 547,14 zł  10 784 562,56 zł  17 854 109,70 zł 
8  Remonty 2 387 555,07 zł 768 551,49 zł 1 619 003,58 zł  416 503,19 zł  2 035 506,77 zł 
             

9 
Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach m.st. 
Warszawy 

10 394       

10 
Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach nie 
prowadzonych przez m.st. Warszawę 

4 351       

             

11 
Wydatki na 1 ucznia w jednostkach m.st. Warszawy 
(z kol. 7 wiersz 2 + wiersz 4 + wiersz 7) / z kol. 3 wiersz 9  10 533,23 zł       

12 
Wydatki bieżące na 1 ucznia w jednostkach m.st. 
Warszawy 
(z kol. 7 wiersz 4 + wiersz 7) / z kol. 3 wiersz 9) 

9 876,13 zł       

13 
Wydatki na 1 ucznia dotyczące jednostek nie 
prowadzonych przez m.st. Warszawę 
z kol. 7 wiersz 5 / z kol. 3 wiersz 10) 

6 439,83 zł       
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[Tu prosimy umiescic opis do Tabeli nr 1, interpretacja danych, uzasadnienia, potrzeby, tendencje 
(wzrost/spadek), komentarze. ] 

1. Struktura wydatków w roku szkolnym 2011/2012 
Struktura wydatków w roku szkolnym 2011/2012 r. wyglądała następująco: 

a) w rozbiciu na typy jednostek 

Tabela 2: Struktura wydatków w rozbiciu na typy jed nostek 
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S 

Typ jednostki Kwota w zł 

Szkoły podstawowe (r. 80101) 50 060 581,60 zł 
Przedszkola i inne formy wych. przedszkolnego  
(r. 80104 i 80106) 

41 770 777,88 zł 
 

Gimnazja (r. 80110) 22 200 876,50 zł 
Licea ogólnokształcące (r. 80120) 2 025 904,88 zł 

Szkoły zawodowe (r. 80130)  
273 167,09 zł 

 
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (r. 85406) 2 525 887,47 zł 
Placówki wychowania pozaszkolnego (r. 85407) - zł 
Pozostałe wydatki 18 644 896,34 zł 

Wydatki ogółem 137 502 091,76 zł 
 

Wykres 1: Struktura wydatków w rozbiciu na typy jed nostek 
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S 

Przedszkola i inne 
formy wych. 

przedszkolnego 
 41 770 777,88 zł 

30,4%

Szkoły podstawowe 
 50 060 581,60 zł 

36,4%

Pozostałe wydatki
 18 644 896,34 zł 

13,6%

Placówki wychowania 
pozaszkolnego 

 -   zł 
0,0%

Poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne 

 2 525 887,47 zł 
1,8%

Szkoły zawodowe 
 273 167,09 zł 

0,2%

Gimnazja 
 22 200 876,50 zł 

16,1%

Licea ogólnokształcące 
 2 025 904,88 zł 

1,5%

 

Największy procent w strukturze wydatków w rozbiciu na typy jednostek stanowią wydatki na szkoły 
podstawowe (36,4%), co wynika z bardzo dużej liczby uczniów w wieku wczesnoszkolnym. W związku 
z ciągłym napływem ludności, uczniów szkół podstawowych będzie z roku na rok przybywać. Szkół 
podstawowych jest w Dzielnicy Białołęka najwięcej spośród wszystkich placówek publicznych. 
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Kolejną dużą pozycją w strukturze wydatków są wydatki na przedszkola (30,4%), co spowodowane 
jest bardzo dużą ilością placówek niepublicznych tego typu w Dzielnicy. W roku szkolnym 2011/12 
w Białołęce działały aż 52 przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone 
przez osoby prywatne oraz inne podmioty i jest to o 3 więcej niż w roku poprzednim. 

W kategorii “pozostałe wydatki” (13,6%) mieszczą się głównie wydatki na prowadzenie świetlic 
szkolnych oraz oddziałów “0” w szkołach podstawowych – również tutaj władze Dzielnicy spodziewają 
się tendencji wzrostowych. 

Wydatki na gimnazja stanowiły w roku szkolnym 2011/12 16,1% wydatków Dzielnicy, na licea 
ogólnokształcące, których liczba w Dzielnicy wynosi 1 – 1,5%. Podobnie wydatki na Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną – 1,8%. 

Najmniejszy procent w strukturze wydatków na oświatę stanowią wydatki na szkoły zawodowe (0,2%), 
ponieważ Dzielnica nie prowadzi szkół tego typu, a wydatki ponoszone z tego paragrafu dotyczą tylko 
dotacji na dwie szkoły niepubliczne. 

b) w rozbiciu na rodzaje wydatków  

Tabela 3: Struktura wydatków w rozbiciu na rodzaje 
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S 

LP Rodzaj wydatków Kwota w zł 

1. Inwestycje 6 829 891,91 zł 
2. Wynagrodzenia i pochodne 82 762 888,06 zł 
3. Dotacje 28 019 695,32 zł 
4. Wydatki rzeczowe bez remontów 17 854 109,70 zł 
5. Remonty 2 035 506,77 zł 
 Ogółem  137 502 091,76 zł 

Wykres 2: Struktura wydatków w rozbiciu na rodzaje 
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S  

Remonty
 2 035 506,77 zł 

1,5%

Wydatki rzeczowe 
(bez remontów)

 17 854 109,70 zł 
13,0%

Pozostałe dotacje
 -   zł 
0,0%

Dotacje (art. 80 i 90 
ustawy o sys. oś)
 28 019 695,32 zł 

20,4%

Wynagrodzenia i 
pochodne

 82 762 888,06 zł 
60,2%

Inwestycje
 6 829 891,91 zł 

5,0%
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60,2% wszystkich wydatków Dzielnicy stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. 

Drugą pozycję w strukturze wydatków w rozbiciu na rodzaje stanowią dotacje dla placówek 
niepublicznych, których w roku szkolnym 2011/12 funkcjonowało w Dzielnicy aż 63 – w kwestii tej 
Dzielnica nadal spodziewa się tendencji wzrostowych 

13% wydatków stanowiły w roku szkolnym 2011/12 wydatki rzeczowe. Kolejne pozycje w strukturze 
wydatków Dzielnicy w rozbiciu na rodzaje stanowią: inwestycje (5%) oraz remonty (1,5%). 

2. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolne go  
(rozdziały 80104 i 80106)  
Wydatki związane z finansowaniem przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego w roku 
szkolnym 2011/2012, zarówno samorządowych, jaki też prowadzonych przez inne podmioty, wyniosły 
ogółem 41 770 777,88 zł, w tym na wydatki bieżące 40 410 317,36 zł oraz na inwestycje 
1 360 460,52 zł.  

Wykres 3: Struktura wydatków dotycz ących przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego  
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S 

Remonty
 900 472,18 zł 

2,2%

Wydatki rzeczowe 
(bez remontów)
 3 162 689,19 zł 

7,6%

Pozostałe dotacje
 -   zł 
0,0%

Dotacje (art. 80 i 90 
ustawy o sys. oś)
 25 097 422,54 zł 

60,1%

Wynagrodzenia i 
pochodne

 11 249 733,45 zł 
26,9%

Inwestycje
 1 360 460,52 zł 

3,3%

 

Tabela 4: Przedszkola i inne formy wychowania przed szkolnego – wydatki w roku szkolnym 
2011/2012 w przeliczeniu na jednego ucznia  
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S  

Rodzaj jednostki o światowej Liczba uczniów Kwota w zł 

Jednostki m.st. Warszawy (wydatki bieżące i inwestycje) 12 555,24 zł 

Jednostki m.st. Warszawy - wydatki bieżące 
1 328 

11 530,79 zł 

Jednostki nieprowadzone przez m.st. Warszawę (dotacje) 3 646 6 883,55 zł 
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W przypadku przedszkoli największą pulę wydatków stanowią dotacje wynikające z artykułu 80 i 90 
“Ustawy o systemie oświaty” (60,1%). 

Wynagrodzenia stanowią tylko 26,9% wydatków, co wynika z faktu, iż przedszkoli niepublicznych jest 
52, a publicznych przedszkoli samorządowych jest tylko 6. 

Kolejne pozycje w strukturze wydatków na przedszkola stanowią: wydatki rzeczowe (7,6%), 
inwestycje (3,3%) oraz remonty (2,2%). 

3. Szkoły podstawowe  
(rozdział 80101)  
Wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 wyniosły 
ogółem 50 060 581,60 zł, w tym na wydatki bieżące 45 277 515,07 zł oraz na inwestycje 
4 783 066,53 zł.  

 

Wykres 4: Struktura wydatków dotycz ących szkół podstawowych  
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S 

Remonty
 618 061,07 zł 

1,2%

Wydatki rzeczowe 
(bez remontów)
 5 340 391,84 zł 

10,7%

Pozostałe dotacje
 -   zł 
0,0%

Dotacje (art. 80 i 90 
ustawy o sys. oś)
 2 121 593,71 zł 

4,2%

Wynagrodzenia i 
pochodne

 37 197 468,45 zł 
74,3%

Inwestycje
 4 783 066,53 zł 

9,6%

 

Tabela 5: Szkoły podstawowe – wydatki  w roku szkolnym 2011/2012 w przeliczeniu na jednego  
ucznia  
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S  

Rodzaj jednostki o światowej Liczba uczniów  Kwota w 
zł 

Jednostki m.st. Warszawy (wydatki bieżące i inwestycje) 7 434,71 zł 

Jednostki m.st. Warszawy - wydatki bieżące 
6 448 

6 692,92 zł 

Jednostki nieprowadzone przez m.st. Warszawę (dotacje) 443 4 789,15 zł 
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Największą pulę wydatków Dzielnicy na szkoły podstawowe stanowią wydatki na wynagrodzenia 
(74,3%).  

Inwestycje pochłonęły 9,6% wydatków, z czego większość środków przeznaczona została na 
przebudowę mieszkań na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej.  

Kolejne pozycje w strukturze wydatków Dzielnicy na szkoły podstawowe stanowią: wydatki rzeczowe 
(10,7%), dotacje (4,2%) oraz remonty (1,2%). 

4. Gimnazja  
(rozdział 80110) 

Wydatki związane z finansowaniem gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012 wyniosły ogółem 
22 200 876,50 zł, w tym na wydatki bieżące 21 617 946,80 zł oraz na inwestycje 582 929,70 zł. 

Wykres 5: Struktura wydatków dotycz ących gimnazjów  
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S 

Remonty
 330 303,41 zł 

1,5%

Wydatki rzeczowe 
(bez remontów)
 3 032 813,50 zł 

13,7%

Pozostałe dotacje
 -   zł 
0,0%

Dotacje (art. 80 i 90 
ustawy o sys. oś)

 279 871,11 zł 
1,3%

Wynagrodzenia i 
pochodne

 17 974 958,78 zł 
81,0%

Inwestycje
 582 929,70 zł 

2,6%

 

Tabela 6: Gimnazja – wydatki w roku szkolnym 2011/2012 w przeliczeniu na jednego ucznia  
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S 

Rodzaj jednostki o światowej Liczba uczniów Kwota w zł 

Jednostki m.st. Warszawy (wydatki bieżące i inwestycje) 9 428,39 zł 

Jednostki m.st. Warszawy - wydatki bieżące 
2 325 

9 177,67 zł 

Jednostki nieprowadzone przez m.st. Warszawę (dotacje) 58 4 825,36 zł 

W przypadku gimnazjów 81% wydatków to wynagrodzenia i pochodne. 

Kolejne pozycje w strukturze wydatków stanowią : wydatki rzeczowe (13,7%), inwestycje (2,6%), 
remonty (1,5%) oraz dotacje (1,3%). 
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5. Licea ogólnokształc ące  
(rozdział 80120)  
Wydatki związane z finansowaniem liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2011/2012 wyniosły 
ogółem 2 025 904,88 zł, co stanowi zarazem kwotę wydatków bieżących. 

Wykres 6: Struktura wydatków dotycz ących liceów ogólnokształc ących  
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S 

Remonty
 11 250,68 zł 

0,6%

Wydatki rzeczowe 
(bez remontów)
 332 119,31 zł 

16,4%

Pozostałe dotacje
 -   zł 
0,0%

Dotacje (art. 80 i 90 
ustawy o sys. oś)

 143 629,05 zł 
7,1%

Wynagrodzenia i 
pochodne

 1 538 905,84 zł 
76,0%

Inwestycje
 -   zł 
0,0%

Tabela 7: Licea ogólnokształc ące – wydatki w roku szkolnym 2011/2012 w przeliczen iu na 
jednego ucznia  
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S  

Rodzaj jednostki o światowej Liczba uczniów  Kwota w zł 

Jednostki m.st. Warszawy (wydatki bieżące i inwestycje) 6 424,15 zł 

Jednostki m.st. Warszawy - wydatki bieżące 
293 

6 424,15 zł 

Jednostki nieprowadzone przez m.st. Warszawę (dotacje) 106 1 354,99 zł 

W Dzielnicy Białołęka jest tylko jedno Liceum Ogólnokształcące usytuowane w nowym budynku, który 
nie wymaga nakładów pieniężnych. Stąd też największą pozycję w strukturze wydatków Dzielnicy 
na licea stanowią wynagrodzenia i pochodne (76%).  

Kolejne pozycje to:wydatki rzeczowe (16,4%), dotacje (7,1 %) oraz remonty (0,6%). 

6. Szkoły zawodowe  
(rozdział 80130)  
Wydatki związane z finansowaniem szkół zawodowych w roku szkolnym 2011/2012 wyniosły ogółem  
273 167,09 zł, co stanowi zarazem kwotę dotacji przeznaczonych na szkoły zawodowe w Dzielnicy 
Białołęka. 
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Wykres 7: Struktura wydatków dotycz ących szkół zawodowych  
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S 

Wynagrodzenia i 
pochodne

 -   zł 
0,0%

Dotacje (art. 80 i 90 
ustawy o sys. oś)

 273 167,09 zł 
100,0%

Pozostałe dotacje
 -   zł 
0,0%

Wydatki rzeczowe 
(bez remontów)

 -   zł 
0,0%

Remonty
 -   zł 
0,0%

Inwestycje
 -   zł 
0,0%

 

Tabela 8: Szkoły zawodowe – wydatki w roku szkolnym 2011/2012 w przeliczeniu na jednego 
ucznia Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S  

Rodzaj jednostki o światowej Liczba uczniów  Kwota w zł 

Jednostki m.st. Warszawy (wydatki bieżące i inwestycje) --- 

Jednostki m.st. Warszawy - wydatki bieżące 
--- 

--- 

Jednostki nieprowadzone przez m.st. Warszawę (dotacje) 62  4 405,92 zł  

Wydatki na szkoły zawodowe w 100% stanowią wydatki na dotacje, ponieważ w Dzielnicy Białołęka 
funkcjonują tylko 2 szkoły prywatne tego typu. 

7. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne  
(rozdział 85406)  
Wydatki związane z finansowaniem poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 
2011/2012 wyniosły ogółem 2 525 887,47 zł, w tym na wydatki bieżące 2 510 987,19 zł oraz na 
inwestycje 14 900,28 zł.  
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Wykres 8: Struktura wydatków dotycz ących poradni psychologiczno-pedagogicznych  
Źródło: Sprawozdanie Rb – 28S  

Remonty
 902,36 zł 

0,0%

Wydatki rzeczowe 
(bez remontów)
 369 530,51 zł 

14,6%

Pozostałe dotacje
 -   zł 
0,0%

Dotacje (art. 80 i 90 
ustawy o sys. oś)

 -   zł 
0,0%

Wynagrodzenia i 
pochodne

 2 140 554,32 zł 
84,7%

Inwestycje
 14 900,28 zł 

0,6%

 

Białołęcka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna funkcjonuje w wynajmowanym budynku 
w związku z czym wydatki obejmują tylko dwie kategorie: 84,7% wydatków stanowią wynagrodzenia 
i pochodne, 14,6% wszystkich wydatków to wydatki rzeczowe. 
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5. Zestawienie istotnych wydarze ń i działa ń prowadzonych w roku 
szkolnym 2011/2012  

1. Zwiększanie wska źnika upowszechniania wychowania 
przedszkolnego 
Białołęka, będąca Dzielnicą o największym przyroście naturalnym w Warszawie, bardzo boleśnie 
odczuwa deficyt miejsc w przedszkolach samorządowych. W Dzielnicy działa obecnie 6 takich 
przedszkoli, które nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców. Wszystko to stwarza warunki 
do bardzo dynamicznego rozwoju placówek niepublicznych, których w roku szkolnym 2011/12 działało 
aż 52. Dzielnica nawiązała współpracę z właścicielami przedszkoli niepublicznych organizując zajęcia 
otwarte w celu wzajemnej wymiany doświadczeń.  

W kolejnych latach, począwszy od roku szkolnego 2012/2013, dzięki władzom Dzielnicy, 
udostępnione zostaną dodatkowe miejsca w przedszkolach niepublicznych dla dzieci, które nie zostały 
przyjęte do placówek publicznych, w cenie zbliżonej do opłat pobieranych w przedszkolach 
publicznych. 

2. Organizacja oddziałów dla sze ściolatków w szkołach 
podstawowych 
Tak jak w latach poprzednich wszystkie oddziały dla sześciolatków zostały zorganizowane w szkołach 
podstawowych.  

Ponadto 411 dzieci 6 – letnich uczęszczało do klas I. W tym roku szkolnym udało się utworzyć 17 klas 
I, do których uczęszczały tylko bądź w przeważającej części dzieci 6 – letnie. 

W roku szkolnym 2011/2012 utworzono 5 pełnych oddziałów „0” złożonych tylko z dzieci 5 – letnich 
(155 uczniów) oraz 2 oddziały mieszane, do których uczęszczały dzieci 5 - oraz 6 - letnie. 

Jak co roku Dzielnica zorganizowała szereg spotkań z rodzicami dzieci 6-letnich, z udziałem 
dyrektorów szkół podstawowych oraz przedstawicieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w celu 
zaprezentowania oferty szkół podstawowych i omówienia zalet rozpoczynania wcześniejszej edukacji 
dzieci w szkołach podstawowych. 

Wyposa żenie oraz umiejscowienie oddziałów przedszkolnych  
- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci mają zapewnione (na życzenie 
rodziców) dwa lub trzy posiłki, które są spożywane oddzielnie - poza przerwami, pod opieką 
nauczyciela;  

- sale dydaktyczne są bogato wyposażone, najczęściej w oddzielnej części budynków lub w częściach 
przeznaczonych dla klas I – III; 

- wszystkie sale są usytuowane na parterze w pobliżu łazienek. 

3. Wsparcie ucznia uzdolnionego – w tym program „Wa rs i Sawa” 
W szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są zajęcia 
wspierające uczniów uzdolnionych.  

„Klub Olimpijczyka” i „Ku źnia Noblistów”  
W Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi Nr 123 im. Jana Pawła II działa 
międzyszkolny “Klub Olimpijczyka”, w którym uzdolnione dzieci pod kierunkiem nauczycieli 
przygotowują się do udziału w konkursach na szczeblu wojewódzkim i krajowym. W roku szkolnym 
2011/12 Klub skupił się na takich dziedzinach jak: język polski, fizyka, historia, WOS, biologia, chemia, 
zajęcia kulturowe. 

Odpowiednikiem “Klubu Olimpijczyka” w Gimnazjum nr 124 jest “Kuźnia Noblistów”, której działalność 
obejmowała w minionym roku szkolnym dziedziny: język polski, matematyka, WOS, geografia 
i chemia.  
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„Warszawski system wspierania uczniów uzdolnionych Wars i Sawa”  
3 szkoły funkcjonujące na terenie Dzielnicy posiadają Certyfikaty Prezydenta m.st. Warszawy WARS 
i SAWA przyznawany szkołom wspierającym uzdolnionych. Są to:  

• Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego; 

• Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi; 

• Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Integracyjnymi nr 123 im. Jana Pawła II. 

Ponadto kilka szkół stara się o przyznanie Certyfikatu:  

• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego; 

• Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego; 

• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera; 

• Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 164.  

Placówki, które realizują program WARS i SAWA współpracują w zakresie wsparcia ucznia zdolnego 
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 21 znajdującą się na terenie Dzielnicy. 

4. Wspieranie i wzbogacania oferty szkolnictwa zawo dowego 
Nie dotyczy. 

5. Racjonalizacja sieci szkół  
Białołęka, jako jedna z niewielu warszawskich dzielnic, boryka się z problemem ogromnego przyrostu 
naturalnego w związku z czym białołęckie szkoły podstawowe są bardzo przepełnione. Od roku 
szkolnego 2011/2012 zostały zmienione obwody 5 szkół podstawowych:  

• w rejonie Tarchomina – Nowodworów: SP nr 154, 342 oraz 344 w celu odciążenia SP nr 154, 
w rejonie której powstaje najwięcej nowych budynków mieszkalnych; 

• w rejonie „Zielonej Białołęka”: SP nr 112 i 231 – do użytku oddana została zmodernizowana 
SP nr 231, a SP nr 112 przeniesiono do nowego budynku przy ul. Zaułek 34. 

Oddanie 3 nowych szkół podstawowych powstających na terenie Dzielnicy planowane jest na 
wrzesień 2014 roku, co będzie się wiązało z koniecznością zmian rejonów wszystkich szkół 
podstawowych w Dzielnicy. 

Do tego czasu władze Dzielnicy poszukują rozwiązań doraźnych. W ten sposób od roku szkolnego 
2012/2013 część sal Gimnazjum nr 123 zostanie zaadaptowana dla potrzeb dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 342. 

6. Programy typu „Wiem co jem”; „Profilaktyka medyc zna”; „Stop 
cyberprzemocy”; „Kulturalny kibic”, „Bezpieczna Szk oła” i inne 

 „Wiem, co jem”  
Białołęckie szkoły podstawowe, jak co roku wzięły udział w programie „Wiem, co jem”. Dzieci brały 
udział w spotkaniach dotyczących zdrowego żywienia z pielęgniarkami oraz dietetykami, licznych 
konkursach i degustacjach oraz „budowały” piramidę zdrowego żywienia.  

W ramach programu „Wiem, co jem” część szkół wzięła udział w takich akcjach jak „Szklanka 
mleka” i „Owoce w szkole”. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 zorganizowała 
dzielnicowy „Dzień Dobrego Jedzenia”, na którym zaprezentowano reguły zdrowego stylu życia, 
odbył się pokaz dekorowania stołu oraz degustacja. 
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Programy dotycz ące bezpiecze ństwa w sieci  
„Stop Cyberprzemocy” 

W białołęckich szkołach odbył się cykl spotkań dla rodziców, uczniów i nauczycieli w ramach 
programu „Stop Cyberprzemocy”.  

„Dziecko w sieci” 

W ramach realizacji projektu edukacyjnego Fundacji Dzieci Niczyje „Dziecko w sieci” nauczyciele 
szkół podstawowych prowadzili z dziećmi zajęcia „Sieciaki” (I etap edukacyjny) oraz 
“3...2...1...Internet” (II etap edukacyjny) dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Cieszyły się one bardzo 
dużą popularnością ze względu na środki, jakimi posługiwali się nauczyciele – specjalnie wydane 
komiksy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych internautów. 

„Cyberprzestrze ń jako źródło uzale żnienia” 

Dzięki współpracy Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Białołęka oraz Towarzystwa Przyjaciół 
Gimnazjum 123 zorganizowano szereg spotkań pn. "Cyberprzestrzeń jako źródło uzależnienia", na 
których rodzice mieli szansę pogłębienia swojej wiedzy o grach komputerowych, zagrożeniach 
płynących z sieci oraz zasadach bezpiecznego korzystania z komputera przez dzieci. 

„Szkoła bez przemocy”i „Kibicowanie fair – play”  
Szkoły z terenu Dzielnicy Białołęka wzięły w tym roku szkolnym udział w projekcie „Szkoła bez 
przemocy”, w ramach, którego starały się wypracować system zapobiegania przemocy i agresji 
w szkole. Z okazji przypadających w tym roku mistrzostw EURO 2012 szkoły skupiły się wokół idei 
„Kibicowania fair – play”, w imię której odbyły się liczne konkursy: na koszulkę kibica, hymn kibica. 
W Szkole Podstawowej nr 314 zorganizowany został turniej ”Football trzeciaków”. 

Do akcji „Kibicowania fair – play” włączyły się również białołęckie przedszkola. 

„Ratujemy i uczymy ratowa ć”  
Kilka szkół wzięło udział w Programie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pn. „Ratujemy i uczymy 
ratować” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji. Dzięki temu przeszkoleni nauczyciele 
prowadzili szkolenia dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy. 

„Kulturalny kibic”  
W ramach programu „Kulturalny Kibic” przeszkoleni nauczyciele, w ramach „Sportowej Białołęki” i „Od 
zabawy do sportu” wdrażali uczniów do pożytecznego spędzania czasu wolnego, modelowali 
zachowania związane z kulturalnym kibicowaniem oraz przeprowadzali zabawy, gry i rozgrywki 
sportowe. Uczniowie uczestniczyli w pogadankach, podczas których zapoznano ich z zasadami 
zdrowej rywalizacji. 

„Godzina dla Ziemi”  
Większość białołęckich placówek wzięło udział w akcji “Godzina dla Ziemi”, podczas której 
przeprowadzono wiele zajęć dotyczących edukacji ekologicznej. Uczniowie wzięli udział w licznych 
konkursach dotyczących akcji: 

• konkurs na plakat oraz ulotkę promującą akcję;  

• konkurs wiedzy ekologicznej; 

• konkurs plastyczny pod hasłem “Oszczędzamy energię", “Godzina dla Ziemi”; 

• konkurs na hasło lub krótki wiersz zachęcający do działań proekologicznych; 

• konkurs “Natura 2000”; 

• konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną na temat: „Sposoby oszczędzania energii 
na świecie”. 

Z okazji obchodów “Dnia Ziemi” odbyło się wiele akcji informacyjnych, apeli szkolnych oraz zbiórka 
zużytych baterii i tonerów. 
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Profilaktyka medyczna  
Białołęckie szkoły podstawowe w ramach profilaktyki medycznej realizują następujące programy: 

• program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie 
m.st. Warszawy – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; 

• program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół 
podstawowych na terenie m.st. Warszawy; 

• program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów 
klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy; 

• program stomatologiczny wczesnego wykrywania próchnicy i wad zgryzu u uczniów klas II 
szkół podstawowych; 

• program profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania preparatami 
fluorkowymi 6 razy w roku szkolnym 2011/12;  

• program wczesnego wykrywania, profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV. 

7. Lato i zima w mie ście 

 „Zima w mie ście 2012”  
W programie „Zima w Mieście 2012” na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w terminie od 16 
do 27 stycznia 2012 r., funkcjonowało osiem punktów dziennego pobytu zlokalizowanych 
w następujących szkołach podstawowych: 

1. Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Kobiałka 49; 

2. Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41; 

3. Szkoła Podstawowa nr 112, ul. Ostródzka 175; 

4. Szkoła Podstawowa nr 118, ul. Leszczynowa 5; 

5. Szkoła Podstawowa nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65; 

6. Szkoła Podstawowa nr 314, ul. Porajów 3; 

7. Szkoła Podstawowa nr 342, ul Strumykowa 21A; 

8. Szkoła Podstawowa nr 344, ul. Erazma z Zakroczmia 15. 

Wszystkie punkty były czynne od poniedziałku do piątku przez całe ferie zimowe w godzinach 7.00-
17.00.  

Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę, atrakcyjny program zajęć oraz dwa posiłki dziennie.  

Korzystali z bogatej oferty zajęć przygotowanych przez miasto oraz przez Dzielnicę. Mieli okazję 
odwiedzić Pałac Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, warszawskie lodowiska. Brali również 
udział w zajęciach zorganizowanych przez Białołęcki Ośrodek Kultury (pokazy filmowe, pokazy 
„Ogrody muzyczne” oraz warsztaty związane ze światem opery), białołęckie biblioteki (m. in. zajęcia 
w fomie gry pn. „Kocham Cię Polsko”, zajęcia literacko – artystyczne „Superbohater to ja”, warsztaty 
komiksowe oraz zajęcia z wykorzystaniem klocków K’nex pn. „Mały inżynier”) oraz przez białołęckie 
Multicentrum, które zaproponowało różne zajęcia tematyczne w zależności od wieku uczestników 
(przyroda/ biologia i ekologia, gry i zabawy z językiem angielskim, grafika komputerowa, MultiMuzyka, 
fizyka, robotyka i automatyka). 

Bogatą ofertę atrakcji –zajęcia oraz zawody wspinaczkowe, zajęcia oraz mini zawody siatkarskie, 
wyjścia na basen oraz wiele innych zajęć sportowych zapewniły również Dzielnicowe Ośrodki Sportu 
i Rekreacji. 

„Lato w mie ście 2012”  
Punkty dziennego pobytu podczas programu „Lato w Mieście 2012” zorganizowano w szkołach 
podstawowych w blokach dwu i trzytygodniowych tak, aby zapewnić opiekę bez przerw w programie.  

W akcji wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu Dzielnicy: 
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1. w terminie 2 – 20 lipca 2012 r.: 

•••• Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41; 

•••• Szkoła Podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Szychowa 10; 

•••• Szkoła Podstawowa nr 257, ul. Podróżnicza 11; 

•••• Szkoła Podstawowa nr 342, ul. Strumykowa 21A; 

2. w terminie 23 lipca – 3 sierpnia 2012 r.: 

• Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Kobiałka 49; 

• Szkoła Podstawowa nr 118, ul. Leszczynowa 5; 

• Szkoła Podstawowa nr 344, ul. Erazma z Zakroczmia 15; 

3. w terminie 6 – 24 sierpnia 2012 r.: 

• Szkoła Podstawowa nr 112, ul. Zaułek 34; 

• Szkoła Podstawowa nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65; 

• Szkoła Podstawowa nr 314, ul. Porajów 3. 

Uczestnicy akcji mieli zapewnioną opiekę, atrakcyjny program zajęć oraz dwa posiłki dziennie. 

W ramach akcji uczestniczyli m. in. w zajęciach muzealnych (Muzeum Niepodległości, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Muzeum Woli, Sportu i Rekreacji, Drukarstwa, Muzeum Narodowe, 
Etnograficzne, Archeologiczne. Motoryzacji, Kolejnictwa), w różnego rodzaju warsztatach: tanecznych 
– „Wakacje z zygzakami”, „Śpiewanki – Wierszowanki”, warsztatach artystycznych z metaloplastyki, 
lalkarskich, warsztatach gry na bębnach, warsztatach gotowania pn. „Wiem, co jem” oraz warsztatach 
IPN „Przystanek Historia”. Brali również udział w takich zajęciach jak: lekcje przyrody na żywo – pokaz 
węży, „Ptaki i ich przysmaki”, zabawa samochodami zdalnie sterowanymi, „Miasteczko ruchu 
drogowego”, zajęcia na torze gokartowym, zajęcia ze strażą Miejską oraz Policją, lekcje w punkcie 
informacyjnym Komisji Europejskiej. Oprócz tego uczestnicy akcji mieli szansę pobawić się w kręgielni 
Hula Kula, nauczyć się tańca towarzyskiego, płynąć statkiem po Wiśle, zwiedzić ZOO oraz Łazienki 
Królewskie. 

Zajęcia z oferty dzielnicowej także cieszyły się popularnością i zainteresowaniem: spektakle 
w Białołęckim Ośrodku Kultury, zajęcia w Multicentrum, białołęckich bibliotekach oraz Dzielnicowych 
Ośrodkach Sportu. 

8. Młodzie żowa Rada Dzielnicowa 
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka, która działa od 2008 roku pod okiem swoich opiekunów 
z Fundacji Civis Polonus, składa się z 21 radnych wybranych spośród uczniów białołęckich gimnazjów 
oraz liceum. Spotkania Rady przy udziale radnych i przedstawicieli lokalnych organizacji 
pozarządowych poświęcone są bardzo różnorodnym problemom, które są ważne dla młodzieży. 

9. Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych 
W VI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych dofinansowanie uzyskały następujące projekty 
(styczeń – grudzień 2011): 

 

L.p. Placówka Nazwa projektu Rodzaj projektu 

1. Gimnazjum nr 164 
z Oddziałami Integracyjnymi 

"Roślina w słoiku" dzielnicowy 

2. 

Gimnazjum nr 123 z 
Oddziałami Dwujęzycznymi 

i Oddziałami Integracyjnymi im. 
Jana Pawła II 

"Street art.- wzmocnienie 
wychowawczej roli szkoły" 

dzielnicowy 
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3. 
Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 226 Małego 
Europejczyka 

"Mata, tato - czas na bajkę" szkolny 

4. 
Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 226 Małego 
Europejczyka 

"Bezpieczny Przedszkolak" szkolny 

 

W edycji VII dofinansowanie na projekt realizowany w roku 2012 otrzymało Gimnazjum nr 164 – 
projekt pn. „Dotknąć biologii eksperymentalnej”. 

10. „Szkoła z pomysłem” – Honorowe Wyró żnienie Prezydenta 
m.st. Warszawy 
O Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem” w kategorii „Szkoła ma 
pomysł na kulturę” starało się Gimnazjum nr 123 im. Jana Pawła II, wyróżnienia jednak nie otrzymało. 

11. Projekty edukacji kulturalnej 
Wszystkie placówki edukacyjne z terenu Dzielnicy Białołęka angażują się w edukację kulturalną 
swoich uczniów poprzez liczne wyjścia do miejsc edukacji kulturalnej na terenie m.st. Warszawy, 
rozmaite programy i projekty, spotkania z poetami i artystami. 

Poniżej opis niektórych projektów kulturalnych zasługujących na uwagę. 

Przedszkole nr 226  zgłosiło swój projekt o nazwie „Dzień Dobry, Panie Chopinie” do udziału 
w Warszawskiej Giełdzie Programów Edukacji Kulturalnej 2011. W ramach projektu zrealizowano 
m.in. warsztaty plastyczno - muzyczne dla dzieci pt. „Malowanie do muzyki”; warsztaty muzyczne dla 
dzieci oraz ich rodziców „Jazzowy Chopin”; warsztaty fotograficzne oraz rodzinny konkurs plastyczny 
pn. „Dzień dobry, Panie Chopinie”. W ramach projektu przedszkolaki obejrzały ekspozycję w Muzeum 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Wysłuchały koncertów muzycznych: „Jazzowy Chopin”, „Fryckowe 
zabawy”, Chopinowskiego także Chopinowskiego Koncertu w Łazienkach Królewskich. Zrealizowano 
szereg zajęć dotyczących postaci Chopina i jego twórczości. Album ze zdjęciami z przebiegu projektu 
został opublikowany na stronie www.przedszkole226.waw.pl. 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 226 Małego Europejczyka jest również organizatorem 
cyklicznego Międzyprzedszkolnego Konkursu Taneczno – Wokalnego „Taniec łączy Europę”. 
Uczestnikami konkursu są dzieci z białołęckich publicznych przedszkoli, które poznają w ten sposób 
kraje europejskie, ich kulturę i tradycje europejskie. Każde Przedszkole prezentuje jeden 
przygotowany program. 

 W Szkole Podstawowej nr 110  zespół humanistyczny opracował projekt pn. „Gdy myślę ojczyzna”, 
którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych. W ramach projektu uczniowie wysłuchali 
koncertu pieśni patriotycznych, uczestniczyli w konkursie poetyckim polegającym na napisaniu 
wiersza o ojczyźnie, konkursie historycznym „Ocalić od zapomnienia”, konkursie wokalnym 
„Najpiękniejsze polskie kolędy”. Przeprowadzili również wywiady z najstarszymi mieszkańcami 
Białołęki, uczestniczyli w spotkaniach literackich z powieściopisarzem dziecięcym. Nauczyciele 
realizowali regularnie zajęcia ”Widzisz, wiesz, rozumiesz” w ramach warsztatów historycznych 
i sprawowali wraz z uczniami opiekę nad Dębem Katyńskim. 

W czerwcu 2012 r. zakończył się szkolny projekt „Język to nie tylko słowa” w Szkole Podstawowej nr 
231. W ramach projektu wdrażanego przez cały rok szkolny 2011/2012 miały miejsce przedsięwzięcia 
zarówno dydaktyczne, pedagogiczne jak i kulturalne, a wśród nich wyróżnić należy: przedstawienie 
teatralne klasy II z okazji Pierwszego Dnia Wiosny; koncert pt. „Muzyka łączy pokolenia” w Domu 
Opieki Społecznej przy ul. Bohaterów 46/48 zorganizowany przez szkolny wolontariat i zespół wokalny 
ANIMATO; piknik szkolny – „Festyn Rodzinny”, podczas którego miały miejsce przedstawienie 
teatralne klas II i III, prezentacja solistów – uczniów uzdolnionych wokalnie i tanecznie, występy 
zespołu wokalnego ANIMATO, szkolnego zespołu instrumentalnego oraz zespołu instrumentalnego 
klas V. 

Gimnazjum nr 123  realizowano liczne autorskie działania z zakresu edukacji kulturalnej, w tym, 
tradycyjnie już, projekty plastyczne we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Cervantesa 
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i Zespołem Szkół im. J. Kilińskiego w Warszawie. Odbył się także coroczny „Przegląd Małych Form 
Artystycznych”. 

Gimnazjum nr 164  w roku szkolnym 2011/2012 wzięło udział w projekcie „Euro 2012 = Tolerancja 
+ Równość” - szkolnym programie przygotowań m.st. Warszawa przed Mistrzostwami Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012. Projekt skierowany był do nauczycielek i nauczycieli, trenerek i trenerów 
sportowych wszystkich typów placówek oświatowych z terenu Warszawy. Celem Projektu było 
kształtowanie wizerunku odpowiedzialnej i świadomie funkcjonującej szkoły demokratycznej, 
obywatelskiej, otwartej na drugiego człowieka i otaczający świat. Dwóch uczniów Gimnazjum 
otrzymało wyróżnienia za udział w projekcie. 

Dzięki Zespołowi Szkół nr 106  udało się zorganizować na terenie Dzielnicy koncerty zespołu 
muzycznego dla lokalnego środowiska. W szkole odbyły się także konkursy: na piosenkę minutową, 
muzyka geniuszy w plakacie oraz rozmaite konkursy wokalne. 

12. Projekty unijne 
Białołęckie placówki coraz częściej angażują się w projekty unijne. 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uc zniów klas I – III 
szkoły podstawowej”  
Wszystkie szkoły podstawowe z terenu Dzielnicy Białołęka przystąpiły w roku szkolnym 2011/2012 do 
programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” 
realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX, poddziałanie 9.1.2. ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

„Comenius”  
Szkołami, które w rozmaity sposób zaangażowały się w program „Comenius” są:  

• Zespół Szkół nr 43, którego część stanowi Szkoła Podstawowa nr 31 oraz Gimnazjum nr 122;  

• Szkoła Podstawowa nr 154; 

• Szkoła Podstawowa nr 314 od kilku lat uczestniczy w projekcie pn.: „Dla życia bez 
śmieciowego jedzenia” w ramach programu „Comenius”;  

• Szkoła Podstawowa nr 342 uczestniczy w programie „I sit Waste or Money?” realizowanego 
w ramach programu „Comenius” (projekt o tematyce ekologicznej); 

• Gimnazjum nr 124 bierze udział w programie „Comenius” realizując projekt pn. „Wspaniała 
Błękitna Europa” („Amazing Blue Europe”); 

• Gimnazjum nr 164 realizuje program „Comenius” – projekt pn. "Preparing for the 21st century: 
challenges facing a changing society".  

13. Dzielnicowe fora o światowe (formy kontaktu ze środowiskiem) 
Przy poszczególnych szkołach działają Towarzystwa Przyjaciół skupiające rodziców i absolwentów. 
Oprócz tego 4 razy w roku w Urzędzie Dzielnicy odbywają się spotkania z Radami Rodziców, podczas 
których omawiane są różne problemy oświaty. Kontakt ze środowiskiem lokalnym zapewniają także 
organizowane corocznie pikniki i różne imprezy rodzinne, w których biorą udział dzieci i rodzice, 
a które umożliwiają promocje placówek i wymianę poglądów i doświadczeń, a także dostarczają 
inspiracji do różnych twórczych działań.  

14. Doskonalenie nauczycieli i kadr 
W roku szkolnym 2011/2012 dofinansowanie dokształcania zawodowego otrzymało 56 nauczycieli 
białołęckich placówek edukacyjnych. Największa liczba nauczycieli ubiegała się o dofinansowanie 
studiów podyplomowych – 34 osoby; następnie 9 osób otrzymało dofinansowanie studiów 
magisterskich; 3 – licencjackich i 10 osób – kursów doskonalących i kwalifikacyjnych. 
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Najczęstszymi kierunkami studiów podejmowanymi przez nauczycieli były w tym roku: różne formy 
edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej), terapia pedagogiczna, sztuka (plastyka, 
muzyka) oraz specjalność nauczycielska na filologii angielskiej. 

Tematyka warsztatów i szkoleń organizowanych ze środków do dyspozycji dyrektorów placówek 
edukacyjnych obejmowała najczęściej następujący zakres: organizacja, procedury oraz narzędzia 
dotyczące udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, kursy kierowników wycieczek, 
monitorowanie podstawy programowej, praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, 
z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera oraz „Dziecko 6 – letnie w klasie I”. 

15. Współpraca z organizacjami pozarz ądowymi 

Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum 123  
Gimnazjum 123 wraz z Towarzystwem Przyjaciół Gimnazjum 123 po raz ósmy zorganizowało 
Białołęckie Zawody Pływackie dla uczniów niepełnosprawnych i III Bal Charytatywny, z którego 
dochód przeznaczono na wspieranie uczniów niepełnosprawnych. 

Wszyscy uczniowie klas I i większość uczniów klas II w październiku uczestniczyli w wyjazdowych 
warsztatach profilaktycznych, zorganizowanych przez szkołę przy współpracy z Towarzystwem. 

Stowarzyszenie „Acus” – Akademia Rozwoju i Inspirac ji Młodego 
Człowieka  
Stowarzyszenie powstało przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21 i działa we współpracy 
z tamtejszymi specjalistami. Gromadzi ono rodziców dzieci i młodzieży będących pod opieką Poradni, 
a jego celem jest rozszerzenie oferty pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla dzieci zdolnych ze szczególnym akcentowaniem 
pomocy dla dzieci i młodzieży z rejonu Białołęki.  

Fundacja AVE  
Kolejny rok na terenie Dzielnicy swoje triumfy święcił Białołęcki Uniwersytet Dziecięcy (BUD) 
prowadzony przez Fundację AVE. Zajęcia na BUDzie prowadzone są przez wykładowców uczelni 
wyższych i są tym samym okazją do rozbudzania u dzieci nowych zainteresowań, a być może nawet 
pasji trwających całe późniejsze życie. Zajęcia na Uniwersytetcie Dziecięcym odbywają się, dzięki 
uprzejmości Pana Burmistrza, w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. 

Studenci w wieku od 5 do 12 lat mieli szansę uczestniczyć w tym roku w bardzo ciekawych zajęciach, 
a były to m.in. pokaz poznańskich naukowców "Od wrzenia do gazu", wykład o niebezpiecznych 
potworach mórz i oceanów, zajęcia nt. historii komiksów prowadzone przez pracowników 
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, ćwiczenia "Delikatny jak białko" dotyczące 
budowy organizmów żywych, w czasie których dzieci przeprowadziły szereg doświadczeń, zajęcia pn. 
"Jak etnograf spędza wakacje", doświadczenia pt. "Elektromagnetyzm" z udziałem Koła Naukowego 
Fizyków Politechniki Warszawskiej.  

Fundacja „Dzieci Niczyje”  
Stałą współpracę z Fundacją prowadzi Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 funkcjonująca 
na terenie Białołęki w ramach: budowania i realizacji systemowej opieki nad dziećmi w przedziale 
wiekowym 0 – 3 r. ż. oraz działań diagnostycznych i terapeutycznych, a także szkoleniowych 
poradnianego zespołu ds. pomocy psychologicznej dziecku wykorzystywanemu seksualnie. 

Ponadto Poradnia współpracuje z Fundacj ą „Okno”  biorąc udział w badaniach rozwojowych dzieci 2 
– 4 – letnich mających na celu ustalenie norm wiekowych z tego przedzialu dla prób klinicznych 
integracji sensorycznej. 

Wraz z Fundacj ą „Gniazdo piratów”  Poradnia wzięła udział w programie „Zobaczyć morze” - 
popularyzującym żeglarstwo i turystykę morską wśród ludzi wymagających szczególnej troski. 
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16. Inwestycje, remonty, termomodernizacje 
W roku szkolnym 2011/ 2012 w placówkach oświatowych z terenu Dzielnicy Białołęka dokonano 
następujących remontów: 

• remont dachu budynku, w którym mieści się Przedszkole nr 192; 

• remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 31; 

• remont placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 231; 

• przebudowa mieszkań oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257; 

• remont sanitariatów oraz instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 314; 

• remont kominów w Gimnazjum nr 124. 

W najbliższym czasie planuje się remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 118 oraz remont 
schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 344. Przedszkole nr 65 zostanie odmalowane, 
a w Przedszkolu nr 76 odświeżone zostaną podłogi (cyklinowanie i lakierowanie). 

Dalsza część remontów nastąpi również w budynku Przedszkola nr 192: wymiana okien i drzwi oraz 
przebudowa przyłącza wodociągowego. 

17. Wdrażanie zaawansowanych technologii 
Wszystkie placówki oświatowe znajdujące się na terenie Dzielnicy są dobrze wyposażone 
w komputery oraz urządzenia multimedialne, których asortyment jest stale poszerzany w ramach 
możliwości finansowych.  

Szkole Podstawowej nr 314 udało się w tym roku szkolnym uzyskać dofinansowanie na komputery 
i pomoce dydaktyczne z rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno - komunikacyjnych “Cyfrowa szkoła”. 

18. Rozszerzanie współpracy mi ędzynarodowej 
Coraz więcej białołęckich szkół, w ramach swoich mozliwości, podejmuje współpracę 
międzynarodową realizując coraz to nowe projekty bardzo zróznicowane pod względem tematycznym. 

W tym roku we współpracę zagraniczną w ramach programu eTwinning zaangażowały się 
przedszkolaki z Przedszkola nr 226 “Małego Europejczyka”. 
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6. Opis dzielnicy 
Powierzchnia Dzielnicy Białołęka wynosi 73,04 km2, co stanowi 14,1% powierzchni m.st. Warszawy. 

Białołęka jest Dzielnicą, w której występuje największy w Warszawie przyrost ludności – prawie 3 500 
osób przybyło w przeciągu pierwszego półrocza 2012 roku, co stanowi liczbę o ponad 2000 większą 
niż w Dzielnicy, która jest druga w Warszawie pod względem przyrostu ludności (Wilanów). 

Najgorsza sytuacja Dzielnicy związana jest z brakiem miejsc w przedszkolach znajdujących się na 
terenie Białołęki. Według danych demograficznych z 12 lipca 2012 r. w Dzielnicy Białołęka 
zamieszkuje 5 517 dzieci w wieku od 3 do 5 lat (roczniki 2007 – 2009) z czego 1 723 dzieci to 
pięciolatki, którym władze Dzielnicy muszą zapewnić miejsca w przedszkolach oraz szkołach 
podstawowych ze względu na obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.  

Biorąc pod uwagę liczbę dzieci trzy - oraz czteroletnich  

5 517 – 1 723 pięciolatków = 3 794 trzy - oraz czterolatków 

oraz liczbę dzieci uczęszczających do białołęckich publicznych przedszkoli w roku szkolnym 
2011/2012  

1 328 – ok. 600 pi ęciolatków = 728 miejsc dla dzieci trzy – oraz czter oletnich, 

przy założeniu, że w roku szkolnym 2012/2013 zostanie przyjętych podobna liczba dzieci, o przyjęcie 
do samorządowego przedszkola  

statystycznie ubiega ć się będzie ponad 5 dzieci trzy - oraz czteroletnich na je dno miejsce . 

Wynika z tego, że rodzice prawie 3 000 dzieci będą narażeni na duże koszty związane z opieką 
w niepublicznych placówkach przedszkolnych, dowożenie dzieci do przedszkoli w innych dzielnicach 
stolicy, rezygnację z pracy bądź szukanie alternatywnych form opieki nad dziećmi (opiekunki, 
dziadkowie). 

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji Dzielnicy Białołęka w zakresie edukacji przedszkolnej na 
tle innych dzielnic m.st. Warszawy przedstawiają poniższe tabele.1 
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Liczba osób 
zameldowanych  

110 993 91 450 128 332 214 531 79 295 174 344 65 795 22 239 116 083 

Przyrost ludno ści 
w okresie I – VII 

2012 
-1 299 3 437 - 717 - 610 - 243 1281 - 576 37 - 994 

Liczba 
przedszkoli 

21 6 26 47 20 35 13 4 39 

                                                      

 

 

1 Liczba placówek nie obejmuje placówek specjalnych i muzycznych. 
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Liczba dzieci 
w wieku 3 – 5 lat 

(VII 2012 r.) 
4 520 5 517 3 897 6 427 2 315 5 351 2 001 804 2 756 

Liczba dzieci 
przypadaj ąca na 

1 przedszkole 
w dzielnicy 

215 919 149 136 115 152 153 201 70 

Liczba szkół 
podstawowych 

8 10 14 23 8 15 5 3 14 

Liczba 
gimnazjów 

6 6 10 14 6 13 5 3 13 
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Liczba osób 
zameldowanych  

120 504 51 117 138 315 66 166 21 368 22 716 36 118 129 131 46 258 

Przyrost ludno ści 
w okresie I – VII 

2012 
- 136 566 489 258 306 1365 43 -3 963 - 159 

Liczba 
przedszkoli 

21 9 20 13 0 3 9 27 11 

Liczba dzieci 
w wieku 3 – 5 lat 

(VII 2012 r.) 
4 103 2 411 5 576 2 516 882 1 262 1 311 3 211 1337 

Liczba dzieci 
przypadaj ąca na 

1 przedszkole 
w dzielnicy 

195 267 195 193 - 420 145 118 121 

Liczba szkół 
podstawowych 

11 4 15 11 4 4 5 14 4 

Liczba gimnazjów 5 4 6 6 3 2 3 10 4 
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Liczba dzieci w przedszkolach wg wieku 

Przedszkole Dane Suma 

dzieci 3 - letnie 50 
dzieci 4 - letnie 77 
dzieci 5 - letnie 115 

Przedszkole nr 414 

dzieci 6 - letnie 0 
dzieci 3 - letnie 60 
dzieci 4 - letnie 90 
dzieci 5 - letnie 100 

Przedszkole nr 64 

dzieci 6 - letnie 0 
dzieci 3 - letnie 42 
dzieci 4 - letnie 52 
dzieci 5 - letnie 84 

Przedszkole nr 65 

dzieci 6 - letnie 6 
dzieci 3 - letnie 60 
dzieci 4 - letnie 64 
dzieci 5 - letnie 98 

Przedszkole nr 76 

dzieci 6 - letnie 0 
dzieci 3 - letnie 44 
dzieci 4 - letnie 42 
dzieci 5 - letnie 41 

Przedszkole nr 192 

dzieci 6 - letnie 1 
dzieci 3 - letnie 45 
dzieci 4 - letnie 111 
dzieci 5 - letnie 149 

Przedszkole 226 

dzieci 6 - letnie 2 
Liczba dzieci 3 - letnich Razem 301 
Liczba dzieci 4 - letnich Razem 436 
Liczba dzieci 5 - letnich Razem 587 
Liczba dzieci 6 - letnich Razem 9 

RAZEM 1333 
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Liczba oddziałów w przedszkolach 
Typ 

oddziału 

Szkoła 

in
te

gr
ac

yj
ny

 

og
ól

no
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st
ę

pn
y 

R
az

em
 

Przedszkole nr 414    10  10 

Przedszkole nr 64    10  10 

Przedszkole nr 65  4  4  8 

Przedszkole nr 76    9  9 

Przedszkole nr 192    5  5 

Przedszkole nr 226  4  9  13 

Razem  8  47  55 

 

Liczba uczniów w CV Liceum Ogólnokształc ącym w roku 
szkolnym 2012/2013 

Poziom 
  

1 2 3 Liczba uczniów  

Liczba uczniów na 
poszczególnych poziomach 120 108 91 319 

 

Liczba oddziałów w CV Liceum Ogólnokształc ącym w roku 
szkolnym 2012/2013 

Poziom 

  
1 2 3 

Liczba 
oddziałów 

razem 
liczba oddziałów na 

poszczególnych poziomach 4 4 3 11 
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Liczba oddziałów wg specjalno ści w CV Liceum 

Ogólnokształc ącym 

Liczba oddziałów na 
poszczególnych poziomach Specjalno ść 

1 2 3 

Razem 

 brak specjalno ści/profilu 5 7 6 18 
oddział biologiczno - chemiczny 1 1 1 3 

oddział humanistyczny 2 2 1 5 
oddział matematyczny 1     1 

oddział informatyczno-matematyczny   1 1 2 
Razem 9 11 9 29 

 
Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku 

szkolnym 2012/2013 
Liczba uczniów na poszczególnych poziomach 

Szkoła 
0 1 2 3 4 5 6 

Razem 

SP 31 105 89 126 59 74 64 63 580 
SP 110 48 49 55 71 63 62 49 397 
SP 112 165 205 244 193 161 126 86 1180 
SP 118 49 48 85 55 47 38 39 361 
SP 154 143 170 195 191 127 86 63 975 
SP 231 93 100 119 75 66 71 78 602 
SP 257 60 90 119 122 89 76 62 618 
SP 314 186 141 194 157 132 111 119 1040 
SP 342 136 150 198 197 195 159 185 1220 
SP 344 140 131 239 146 150 149 178 1133 

Razem 1125 1173 1574 1266 1104 942 922 8106 
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Liczba oddziałów w szkołach podstawowych w roku szk olnym 
2012/2013 

Poziom 
Szkoła 

0 1 2 3 4 5 6 Razem 

Szkoła Podstawowa nr 31 4 7 7 4 3 2 3 30 

Szkoła Podstawowa nr 110  2 2 2 3 2 3 2 16 

Szkoła Podstawowa nr 112  7 9 10 8 6 5 3 48 

Szkoła Podstawowa nr 118  2 2 4 2 2 2 2 16 

Szkoła Podstawowa nr 154  6 7 8 8 5 4 3 41 

Szkoła Podstawowa nr 231  4 5 5 3 3 3 3 26 

Szkoła Podstawowa nr 257  3 4 5 5 4 3 3 27 

Szkoła Podstawowa nr 314  8 6 8 7 6 5 5 45 

Szkoła Podstawowa nr 342  6 6 9 9 9 7 10 56 

Szkoła Podstawowa nr 344  6 6 10 6 6 6 7 47 

Razem 48 54 68 55 46 40 41 352 
 

 

 

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2011/2012 

 

69/77 

 

 

 

 

 

Typy oddziałów w szkołach podstawowych  
Typ oddziału 

Szkoła 
integracyjny  ogólnodost ępny  sportowy  

Razem 

Szkoła Podstawowa nr 31   23   23 

Szkoła Podstawowa nr 110    16   16 

Szkoła Podstawowa nr 112  3 45   48 

Szkoła Podstawowa nr 118    16   16 

Szkoła Podstawowa nr 154  5 36   41 

Szkoła Podstawowa nr 231    26   26 

Szkoła Podstawowa nr 257    27   27 

Szkoła Podstawowa nr 314    42 3 45 

Szkoła Podstawowa nr 342  10 46   56 

Szkoła Podstawowa nr 344  7 34 6 47 

Razem 25 311 9 345 
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Liczba uczniów w gimnazjum w roku szkonym 2012/2013  

Liczba uczniów na poszczególnych 
poziomach Szkoła 

1 2 3 
Razem 

Gimnazjum nr 164 184 173 136 493 
Gimnazjum nr 121 142 150 157 449 
Gimnazjum nr 122 131 188 134 453 
Gimnazjum nr 123 220 181 209 610 
Gimnazjum nr 124 85 90 78 253 
Gimnazjum nr 125 75 42 40 157 

Razem 837 824 754 2415 
 

 

 

Liczba oddziałów w gimnazjum w roku szkolnym 2012/2 013 

Poziom 
Szkoła 

1 2 3 Razem 

Gimnazjum nr 164 7 7 5 19 
Gimnazjum nr 121 5 6 6 17 
Gimnazjum nr 122 5 7 6 18 
Gimnazjum nr 123 9 8 10 27 
Gimnazjum nr 124 4 4 4 12 
Gimnazjum nr 125 3 2 2 7 

Razem 33 34 33 100 
 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2011/2012 

 

71/77 

 

 

 

 

Typy oddziałów w gimnazjum 

Szkoła 

Typ ddziału 
G

 1
64

 

G
 1

21
 

G
 1

22
 

G
 1

23
 

G
 1

24
 

G
 1

25
 

R
az

em
 

dwujęzyczny 
w gimnazjum 

1 0 5 6 0 0 12 

integracyjny 2 0 0 9 0 0 11 
ogólnodostępny 13 14 11 12 12 7 69 

sportowy 3 3 2 0 0 0 8 
Razem 19 17 18 27 12 7 100 
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Liczba uczniów typami szkół 
(składowych) i typami oddziałów 

Typ oddziału 

Typ składowej(szkoły) 

og
ól

no
do

st
ę

pn
y 

in
te

gr
ac

yj
ny

 

sp
or

to
w

y 

 

S
um

a 

szkoła podstawowa 6430 329 222 6981 

przedszkole (oddziały 0) 1035 90  1125 

gimnazjum 157   157 

Suma 7622 419 222 8263 

 

ogólnodostępny

integracyjny

sportowy

 

szkoła podstawowa

przedszkole (oddziały 0)

gimnazjum
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Liczba uczniów specjalno ściami 

Specjalno ść Suma 

brak specjalności/profilu 9561 

LO - oddział biologiczno - chemiczny 85 

LO - oddział humanistyczny 144 

LO - oddział matematyczny 29 

LO - oddział informatyczno-matematyczny 61 

Przedszkole pięciogodzinne 960 

Razem 10840 
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Liczba oddziałów poziomami 
Poziom Szkoła 

0 1 2 3 4 5 6 
Razem 

Gimnazjum nr 164  7 7 5    19 

Gimnazjum nr 121  5 6 6    17 

Gimnazjum nr 123  9 8 10    27 

Gimnazjum nr 124  4 4 4    12 

Szkoła Podstawowa nr 110 2 2 2 3 2 3 2 16 

Szkoła Podstawowa nr 112 7 9 10 8 6 5 3 48 

Szkoła Podstawowa nr 118 2 2 4 2 2 2 2 16 

Szkoła Podstawowa nr 154 6 7 8 8 5 4 3 41 

Szkoła Podstawowa nr 231 4 5 5 3 3 3 3 26 

Szkoła Podstawowa nr 257 3 4 5 5 4 3 3 27 

Szkoła Podstawowa nr 314 8 6 8 7 6 5 5 45 

Szkoła Podstawowa nr 342 6 6 9 9 9 7 10 56 

Szkoła Podstawowa nr 344 6 6 10 6 6 6 7 47 

Zespół Szkół nr 43 4 7 7 4 3 2 3 30 

Zespół Szkół nr 106  9 11 9    29 

Suma ko ńcowa 48 88 104 89 46 40 41 456 
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Liczby oddziałów placówkami

0 10 20 30 40 50 60

G164

GM121

GM123

GM124

SP110

SP112

SP118

SP154

SP231

SP257

SP314

SP342

SP344

ZS043

ZS106

 

 

Liczby oddziałów poziomami

0 20 40 60 80 100 120

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2011/2012 

 

76/77 

Liczby oddziałów poziomami i placówkami
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Liczba uczniów z orzeczeniami na 
poszczególnych poziomach 

Poziom 

Szkoła 0 1 2 3 4 5 6 

 

R
az

em
 

Gimnazjum nr 164  2 5 3    10 

Gimnazjum nr 121  0 0 0    0 

Gimnazjum nr 123  10 15 12    37 

Gimnazjum nr 124  0 1 1    2 

Szkoła Podstawowa nr 110 0 0 0 2 0 1 0 3 

Szkoła Podstawowa nr 112 5 4 5 4 0 1 0 19 

Szkoła Podstawowa nr 118 0 1 0 0 0 1 0 2 

Szkoła Podstawowa nr 154 6 5 5 5 0 0 0 21 

Szkoła Podstawowa nr 231 0 0 0 1 0 0 0 1 

Szkoła Podstawowa nr 257 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szkoła Podstawowa nr 314 0 0 0 2 1 0 0 3 

Szkoła Podstawowa nr 342 3 0 11 11 5 2 7 39 

Szkoła Podstawowa nr 344 3 2 5 4 3 5 4 26 

Zespół Szkół nr 43 0 0 0 0 0 1 1 2 

Zespół Szkół nr 106  0 0 1    1 

Razem 17 24 47 46 9 11 12 166 

 


