
 

Oferta klasy pierwsze rok szkolny 2022/2023 

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 7 w samym centrum 

warszawskiej Pragi Północ co daje bardzo dobry dostęp komunikacyjny. Bliskość stacji metra, Dworca 

Wileńskiego oraz dworców Warszawa Wschodnia i Warszawa Stadion daje możliwości dojazdu zarówno 

z prawobrzeżnej jak i lewobrzeżnej Warszawy.   

 

Trzykondygnacyjny budynek szkolny daje możliwość rozdzielenia uczniów najmłodszych od klas 

starszych. Uczniowie klas 1-3 zajmują parter i wydzieloną część I-go piętra. Szkoła posiada salę 

gimnastyczną oraz aulę przystosowaną do zajęć sportowych oraz place zabaw i wielofunkcyjne boisko. 

Bezpośrednie połączenie budynku szkoły z obiektami sportowymi DOSiR Praga Północ daje możliwość 

korzystania z basenu i hali sportowej a dzieci nie muszą opuszczać budynku przemieszczając się między 

obiektami. 

W naszej szkole nie traktujemy treści kształcenia w sposób dogmatyczny lecz nasi nauczyciele zawsze 

patrzą na ujawniające się zdolności każdego dziecka i potrzeby, które ze sobą niosą. Staramy się rozwijać 

możliwie wszechstronnie indywidualne zainteresowania, otwarte podejście do życia, aktywne i twórcze 

myślenie a przede wszystkim staramy się nie gasić dziecięcego entuzjazmu w poznawaniu świata. Ten 

entuzjazm to podstawowa wartość dla każdego ucznia i nauczyciela. Nasi nauczyciela starają się 

organizować edukację na najwyższym poziomie i stwarzać uczniom możliwości do bezpiecznego 

i kreatywnego rozwoju. Nasza szkoła ma serdeczny i rodzinny klimat. Zależy nam na pozytywnej 

i efektywnej współpracy z rodzicami uczniów, ponieważ daje to szanse na lepsze poznanie dzieci oraz 

skuteczniejsze oddziaływania wychowawcze i edukacyjne.  

 

W roku szkolnym 2022/2023 oferujemy naukę w czterech oddziałach: 

• klasa ogólna z innowacją z języka angielskiego,  

• klasa ogólna z innowacją z matematyki, 

• klasa sportowa o profilu pływanie, 

• klasa sportowa o profilu akrobatyka sportowa. 

 

Podczas nauki w klasach 1-3 oferujemy: 
 

• doświadczoną,  wykwalifikowaną i otwartą na nowe rozwiązania edukacyjne kadrę 

pedagogiczną; 

• dobrze wyposażone sale lekcyjne – skutecznie uczymy tradycyjnie, hybrydowo i zdalnie;  

• zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi; 

• realizację różnych programów i projektów m. in. edukację przez szachy, eTwinning; 

• świetlicę szkolną, która daje możliwości kreatywnego i aktywnego spędzania czasu pod okiem 

doświadczonych nauczycieli; 

• stołówkę z obiadami gotowanymi na miejscu;  

• aulę do zabaw ruchowych i wielofunkcyjne boisko sportowe;  

• nowoczesny plac zabaw; 

• dostęp do basenu i hali sportowej DOSIR Praga Północ z bezpośrednim przejściem na obiekty; 

• nowoczesną bibliotekę i czytelnię; 

• dwie w pełni wyposażone pracownie komputerowe; 

• stałą opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, reedukatora  oraz pielęgniarki szkolnej; 

• zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i wyrównawcze ustalane corocznie według 

potrzeb; 

• w klasach sportowych współpraca z klubami sportowymi zapewniającymi udział w rywalizacji 

sportowej oraz obozach i zgrupowaniach. 

 

Oferujemy bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych realizowanych przez nauczycieli oraz przy współpraca z 

organizacjami działającymi na terenie placówki od lat i wspierającymi pracę szkoły. 

 

Placówka nie jest dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo. 

 

Zapraszamy!! 


