
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – ZERÓWKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE

ul. Ogrodowa 42/44
00-876 Warszawa

tel. 22 620 17 40
e-mail: sp221@edu.um.warszawa.pl

www.sp221.edu.pl
@sp221



Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przygotował 
pakiet dodatkowych zajęć dla 6-latków:
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„Matematyczne 
łamigłówki dla mądrej 

główki” 

(2 razy w tygodniu zajęcia 
matematyczne)

„Mały poliglota” 

(2 razy w tygodniu zajęcia z 
języka angielskiego)

„Rytmiczna gimnastyka” 

(2 razy w tygodniu 
ćwiczenia ruchowe przy 

muzyce)

„Zdrowe witaminki dla 
chłopczyka i dziewczynki” 

(bezpłatna, zdrowa 
kanapka)

„Spotkania z Kulturą” 

(edukacja kulturalna dla 
najmłodszych, a w jej 

ramach raz w semestrze 
wyjście do kina, teatru, 

muzeum)

„Mały artysta z różnych 
materiałów korzysta” 

(szkolna wyprawka z 
przyborami plastycznymi)

„Mały odkrywca” 

(edukacja przyrodnicza dla 
najmłodszych, czyli mini 

eksperymenty i obserwacja 
zjawisk przyrodniczych)



Naszym sześciolatkom proponujemy:
• Opiekę od godz. 7.00 do godz. 17.00,

• Naukę w dobrze wyposażonych, odnowionych salach,

• Zajęcia z języka angielskiego (2 razy w tygodniu),

• Zajęcia z informatyki (1 raz w tygodniu),

• Zajęcia rytmiki (1 raz w tygodniu),

• Zajęcia prowadzone wg zasad dziecięcej matematyki                   
prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Nasi uczniowie korzystają także z wolskiej wyprawki 
dla zerówkowiczów oraz akcji „zdrowa kanapka”.
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7 najważniejszych powodów, 
dla których warto wybrać naszą Szkołę
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Jesteśmy otwarci od godz. 7.00 do 17.00.

Przedszkolaki korzystają z osobnego wejścia i szatni.

Posiadamy odnowione sale zerówek oraz m.in. salę SI, plac zabaw.

Zerówkowicze korzystają z nowej stołówki oraz smacznych posiłków.

W budynku przy ul. Ogrodowej uczą się dzieci z klas 0-4.

Nasza szkoła pracuje na jedną zmianę.

Pracują u nas zaangażowani nauczyciele i wielu specjalistów.
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Opinie naszych zerówkowiczów o Szkole:
„Lubię zerówkę, ponieważ…”
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„…nasza zerówka jest świetna! I 
choć czasem jest głośno, to jest 
super zabawa i fajne są Panie. Dużo 
się uczymy i śmiejemy razem.” 

Iga

„…lubię zerówkę bo są nowe 
meble, lubię się bawić i rozmawiać 
z kolegami.”

Wiktor

„…lubię uczyć się w naszej 
zerówce, są ciekawe zajęcia i 
zabawy.”

Tadek

„…w naszej zerówce jest wesoło, 
ciekawie i kolorowo. Po prostu 
dobrze się tu czuję i lubię się bawić 
z dziećmi i paniami.”

Julka

„…w naszej zerówce jest super, bo 
mogę się uczyć i bawić ze 
wszystkimi.”

Emilka

„…lubię, kiedy możemy grać w na 
tablicy i układać puzzle na ekranie”

Leon

„…lubię kolegów, panie. Jest dużo 
fajnych zabawek, miły dywan…”

Antek

„…tu jest miło…”
Wiktoria



Zapraszamy do naszych zerówek!

Zapraszamy na naszą stronę www.sp221.edu.pl


