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Nr 23 im. E. Szymańskiego

w Warszawie



Szkoła 
w liczbach 
i statystykach

• Liczba oddziałów w roku 
szkolnym 2021/2022: 22

• planujemy utworzenie 
dwóch klas 1

• klasy 1 uczą się na drugą 
zmianę

• łącznie w klasach 1-3 uczy 
się 159 uczniów

klasy I - 2

klasy II - 3

klasy III - 3

• Struktura zatrudnienia
nauczyciele: 52, w tym:

• pedagog

• psycholog

• logopeda

• terapeuta pedagogiczny



Czy moje 
dziecko 

poradzi sobie 
w szkole?

Szanowni Rodzice Uczniów klas 1,

adaptacja dziecka w szkole to proces, który wymaga od dorosłych, rodziców i

nauczycieli, zaangażowania oraz współpracy. Zadajecie sobie Państwo pytania,

które są niezwykle ważne: Czy moje dziecko poradzi sobie w szkole? Czy

wysiedzi w ławce? Czy zapamięta, co jest zadane lub co należy przynieść na

następną lekcję? Czy zapisać je do świetlicy? Czy będzie dopilnowane na

stołówce? Te i podobne pytania zadają sobie rodzice przyszłych

pierwszoklasistów, których dzieci mają pójść do szkoły. Szukając odpowiedzi

na te pytania warto sięgnąć po lekturę z cyklu kącik dla Rodzica ,, Czy moje

dziecko poradzi sobie w szkole?”.

https://sp23.warszawa.pl/pl/2021/09/czy-moje-dziecko-

poradzi-sobie-w-szkole/czy-moje-dziecko-poradzi-sobie-w-

szkole-236-5467/

https://sp23.warszawa.pl/pl/2021/09/czy-moje-dziecko-poradzi-sobie-w-szkole/czy-moje-dziecko-poradzi-sobie-w-szkole-236-5467/


Nasza misja

„Wychowanie dzieci
to w rzeczywistości

twórcza praca
kształtująca naszych

następców.”
P. Callaway

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. E. Szymańskiego w

Warszawie to szkoła ukierunkowana na harmonijny

rozwój ucznia.

Nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły dążą do

wychowania ucznia świadomego siebie, swojego

potencjału, pasji i potrzeb; mającego świadomość, że

jest członkiem rodziny, społeczności lokalnej, narodowej

i globalnej oraz swoich zobowiązań wobec nich.

Kształtują postawę szacunku, tolerancji i otwartości na

potrzeby drugiego człowieka.



Co w szkole 
piszczy...

Akcja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia jest wielkim szkolnym wydarzeniem. Najpierw

trwają przygotowania, podczas których dzieci przypominają sobie tabliczkę mnożenia w

trakcie zabaw: „Hasło dnia”, „Marmur” oraz „Matematyczne spacery”. 1 października

uczniowie mogli sprawdzić swoje matematyczne kompetencje biorąc udział w zabawach

matematycznych, czyli sprawdzając swoją „tabliczkową wiedzę”. Nauczyciele przygotowali

matematyczne łamigłówki, zadania, które okazały się doskonałą zabawą.



Sukcesy Świetliczaków!

Uczniowie klas 1-3 zostali
nagrodzeni podczas gali finałowej,
dzielnicowego konkursu „Ochocka
Gwiazdka – Bajkowo”. Konkurs był
adresowany do świetlic szkolnych,
a jego celem było zachęcenie
dzieci do czytania baśni, ale również
rozwój kreatywności. W ramach
konkursu powstały rysunki, pacynki,
trzeba było odpowiadać na pytania
dotyczące twórców bajek.



XVIII gala ,,Wolontariat 
z Ochotą”

Uczniowie mają możliwość pracy na rzecz społeczności

szkolnej i środowiska lokalnego poprzez udział w

działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu. Kierując się

maksymą, że pomoc jednej osobie nie zmieni całego

świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby uczniowie

działają w wolontariacie historycznym i rówieśniczym.

Wspólnie ze studentami z wymiany Erasmus wzięli udział

w projekcie z obszaru wielokulturowości „Jesteśmy

przyjaciółmi Ziemi, szukamy skarbów wokół nas” – zajęcia

w języku angielskim były adresowane dla uczniów klas

młodszych i przedszkolaków. Wolontariusze organizują

cyklicznie popołudnia z książką w świetlicy szkolnej,

odrabiają lekcje z młodszymi uczniami i pełnią dyżury na

korytarzu z maluchami.”



Pasowanie na ,,Dobrego 
Świetliczaka’’

Uczniowie klas 1 przystępują do próby zdobycia

tytułu ,,Dobrego Świetliczaka’’. Aby uzyskać

wyróżnienie, pierwszoklasiści muszą wykazać się

sprawnością fizyczną, umiejętnością współpracy i

zabawy w grupie, wiedzą w odgadywaniu

zagadek dotyczących szkoły oraz znajomością

regulaminu świetlicy. Wszystkim uczniom udaje

się pomyślnie przejść test. Na pamiątkę

pierwszoklasiści otrzymują dyplom ,,Dobrego

Świetliczaka’’.



Wydajemy 
szkolną gazetkę 
,,Kurier Ochocki”

Co miesiąc oddajemy  rąk Czytelników kolejne numery Szkolnego Kuriera 

Ochockiego. Zatapiając się w lekturze można znaleźć wiele ciekawostek i 

faktów, nie tylko z życia  szkoły. Zespół redakcyjny tworzą pasjonaci historii, 

przyszli poeci i literaci oraz sympatycy dobrej literatury. Jeśli ktoś chciałyby 

dołączyć do zespołu i rozwinąć swój talent literacki serdecznie zapraszamy.

Nad pracą zespołu redakcyjnego czuwają:  p. A. Badaszewska- opieka 

historyczna;  p. A. Gajda- oprawa literacka i redakcyjna;  p. A. Kowalska –

szata graficzna i skład; p. I. Nowak- Tokarska opieka redakcyjna.

https://sp23.warszawa.pl/pl/uczniowie/wrzesniowy-numer-kuriera-
ochockiego/kurier-ochocki-pazdziernik-2021/

https://sp23.warszawa.pl/pl/uczniowie/wrzesniowy-numer-kuriera-ochockiego/kurier-ochocki-pazdziernik-2021/
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Edukacja 
historyczna

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań

poprzez realizację projektów, udział w wydarzeniach i spotkaniach

ze świadkami historii:

• Żywa lekcja historii – spotkanie z harcerzem Szarych Szeregów

• Razem na Święta – Paczka dla Kresowiaka

• Królowa Rzek i warszawskie mosty-lekcja varsawianistyczna.

• Szlakiem Solnym Warszawy-lekcja varsawianistyczna.

• Warsztaty 6 Bridges-most wartości-przygotowanie do działań

wolontariackich

• Wielki Świat-Aleje Ujazdowskie- lekcja varsawianistyczna.

• Saska Kępa-literacko i artystycznie-lekcja varsawianistyczna

• Warsztaty w Narodowym Archiwum Cyfrowym









Szkolne akcenty Roku 
Stanisława Lema



Czytam sobie.Pierwsza
klasa!

Przystąpiliśmy do projektu „Czytam sobie.

Pierwsza klasa!”.To program wydawniczy

do nauki czytania oraz akcje społeczne

promujące czytelnictwo. Program ma na celu

zachęcać dzieci do nauki samodzielnego

czytania, pokazać, że czas z książką może

być przyjemny, aktywny i twórczy oraz

wywierać pozytywny wpływ na przyszłość

młodego czytelnika.



Pasowanie
na czytelnika biblioteki

szkolnej

Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach

propagujących czytelnictwo, a tym samym stają się

Przyjaciółmi Biblioteki Szkolnej. Zajęcia

biblioteczne wzbogacone są o nowe pozycje

czytelnicze dostosowane do wieku i potrzeb

najmłodszych. Dla pierwszoklasistów ten dzień jest

pełen wrażeń, a biblioteka kojarzy się z miejscem

radosnym i bezpiecznym, gdzie są mile widziani.

Naszym najmłodszym czytelnikom życzymy

ciekawych przygód w świecie książek. Niech świat

książek rozwija Waszą wyobraźnię, ciekawość i

umiejętności.



Zajęcia
Dziecięcego
Uniwersytetu

Ciekawej Historii

W klasach 1-3 cyklicznie prowadzone są zajęcia Dziecięcego

Uniwersytetu Ciekawej Historii, których głównym celem jest

kształtowanie u uczniów postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia

współczesności, poprzez upowszechnianie znajomości dziedzictwa

historycznego i kulturalnego Polski i świata. Zajęcia Dziecięcego

Uniwersytetu Ciekawej Historii są interdyscyplinarne, łącząc

tematykę z zakresu historii, historii sztuki, geografii, filozofii.

Uzupełniają i rozszerzają program nauczania historii w szkole

podstawowej.



103. rocznica odzyskania 
Niepodległości i jej 

szkolne akcenty

W związku z przypadającą 103 rocznicą odzyskania przez Polskę

niepodległości społeczność naszej szkoły aktywnie włączyła się do

upamiętnienia tego ważnego dla wszystkich Polaków święta. Na lekcjach

historii młodzież wykonywała plakaty ,,Drogi do niepodległości”,

podkreślając wysiłek i okupione krwią zmagania wielu pokoleń Rodaków o

wolną Ojczyznę. Na korytarzu szkolnym przygotowano okolicznościową

gazetkę. Chętni uczniowie przygotowywali również prezentacje

multimedialne przedstawiające sylwetki Architektów Niepodległości –

Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego

oraz ich wkład w powstanie i odbudowę niepodległego państwa.



Chętnie wychodzimy na 
wycieczki ☺

Wychowawcy we współpracy z Rodzicami organizują wycieczki do

kina, teatru na łąkę…Byliśmy na:

1.Farmie dyń- wycieczka integracyjna.

2.Edukacji filmowej w Kinie Muranów.

3.Wycieczce integracyjnej do Puszczy Kampinoskiej.

4. Teatrze Polskim – spektakl edukacyjny.

5. Pijalni czekolady Wedel- wycieczka mikołajkowa.

6.Z wizytą w Łazienkach Królewskich.

7.Wyjeździe do Dyniolandii.

8.Wystawie -Van Gogh Mulit-Sensory Exhibition.

9. Teatrze Capitol- Doktor Dolittle i jego zwierzęta.

10.Eduacji przyrodniczej- wycieczka w Góry Świętokrzyskie.

11. Teatrze Capitol- Doktor Dolittle i jego zwierzęta

12. Mikołajkowym wyjściu do Muzeum domków dla lalek, gier i zabaw.

13. Świątecznym wyjściu do Wedla – dekorowanie pierniczków.



Rozwijamy pasje
i zainteresowania

Uczniowie rozwijają swoje umiejętności w ramach Technologii Informacyjno-

Komunikacyjnej poprzez udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym

,,Bóbr” na poziomie:

• Skrzat

• Beniamin

• Junior



Realizujemy 
programy 
edukacyjne
i 
profilaktyczne

3.Warsztaty “Klikam z głową” 

1. Z wizytą u Książąt mazowieckich -warsztaty 

2.“Bepieczna droga do szkoły” program profilaktyczny 

3.,,Bzpiecznie korzystam z internetu” 

4.“Mój przyjaciel”

5. ,,W świecie instrumentów muzycznych”- warsztaty

6.Wiem, co jem - poznajemy piramidę zdrowego żywienia

7. Klikam z głową - program edukacyjny UKE

8."Poszukiwacze tatrzańskich skarbów" - zajęcia online. 

9.Warsztaty edukacyjne DUCH - Poznajmy się Warszawo. 

10.Warszawska kranówka  

11.Gniezno w XIX wieku – edukacja historyczna

12.Azja i Pacyfik na Powiślu – edukacja przyrodnicza 

13. Zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską- Bezpieczna droga do 

szkoły



Światowy Dzień 
Pluszowego Misia 

i nasze prace 
plastyczne 



Dbamy o postawy
proekologiczne

3 października obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Bez 

Elektrośmieci. Jest to to
ogólnoświatowe wydarzenie,

zainicjowane przez stowarzyszenie
WEEE Forum. Oficjalnym

organizatorem działań w Polsce jest 
ElektroEko – Organizacja Odzysku

Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego.



Współpraca
z Radą Rodziców

• No to FIU …

• Czy są wśród Was fanki i fani prac plastycznych?

• A może tytani kreatywności graficznej?

• Jeśli tak – WSPANIALE!

• Zaryzykuj i stań się autorem zwycięskiego projektu na

logo Funduszu Inicjatyw Uczniowskich.

Rada Rodziców działająca przy SP nr 23 im. Edwarda

Szymańskiego jest organizatorem wielu inicjatyw m.in

ogłosiła konkurs na logo Funduszu Inicjatyw

Uczniowskich ( FIU).



Zapraszamy do naszej
placówki, aby odbyć ciekawą
podróż po ścieżkach edukacji


