
Szkoła Podstawowa nr 217 
z Oddziałami Integracyjnymi 

w Warszawie 
im. Obrońców Radiostacji AK 

w Rembertowie



To już ponad 60 lat….

Historia naszej szkoły sięga roku 1959, kiedy na pustym placu przy 
ulicy Paderewskiego odbyła się uroczystość wmurowania aktu 
erekcyjnego pod fundamenty nowej szkoły. Rok później pierwsi 
uczniowie zasiedli w ławkach. 

• 14 września 1960 roku inspektor szkolny – pan Ciepielewski 
uroczyście otworzył Szkołę Podstawową nr 217. Wszystkich 
przywitał pierwszy kierownik tej placówki pan Zbigniew 
Dobrzyński. 

• W 1977 roku do nowo powstałej szkoły zostali dołączeni  
uczniowie  i nauczyciele ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 
184. 

• 15 listopada 1997 roku naszej szkole nadano imię Obrońców 
Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie oraz wręczono 
sztandar.

• 1 września 1999 roku w związku z reformą systemu oświaty, 
nastąpiło przyjęcie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 207. 
Staliśmy się szkołą sześcioklasową. 

• W 2006 roku oddano do użytku nowe skrzydło budynku.

• 1 września 2006 roku w związku z przyjęciem uczniów do 
klasy integracyjnej, została zmieniona nazwa na Szkołę 
Podstawową nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Obrońców Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie.

• 1 września 2010 roku nasza szkoła powiększyła się o 
nowo wybudowaną świetlicę szkolną .

• 25 kwietnia 2015 roku szkole uroczyście przekazano 
nowe boisko szkolne wraz z budynkiem szatni 
sportowych.

• 1 września 2015 roku została utworzona filia szkoły.

• 1 września 2017 roku, w związku z wejściem nowej 
reformy, sześcioklasowa szkoła podstawowa została 
przekształcona w szkołę ośmioklasową, zlikwidowano 
również filię szkoły.

• 1 września 2018 roku szkolny obiekt sportowy powiększył 
się o kolejne boisko, bieżnię oraz miasteczko rowerowe. 



Motto naszej szkoły to:
Szkoła przyjazna dziecku, 

otwarta, nowoczesna, 

oparta na tradycjach i kulturze narodowej



Do każdego ucznia podchodzimy 
indywidualnie

1. wspomagamy i wspieramy 
naturalny rozwój poprzez 
zaspokajanie jego indywidualnych 
potrzeb, rozwijanie potencjału i 
możliwości;

2. zapewniamy poczucie 
bezpieczeństwa w szkole, zarówno 
w sferze psychicznej jak i 
fizycznej;

3. od najmłodszych klas oferujemy 
zajęcia pozalekcyjne, które  
stawiają na rozwój zainteresowań
ucznia i właściwe 
zagospodarowanie czasu wolnego: 
m.in. kółka językowe, 
matematyczne, przyrodnicze, 
plastyczne, szachowe, 
komputerowe, ekologiczne;



4. stawiamy na rozwój uzdolnionych  uczniów poprzez 
indywidualny program pracy z uczniem zdolnym 

5. propagujemy zdrowy tryb życia poprzez udział w 
zajęciach i zawodach sportowych (od zabawy do 
sportu, dzień lekkoatlety, pierwszy dzień wiosny na 
sportowo, turniej piłki nożnej na hali, międzyklasowe
zawody biegowe)

6. popularyzujemy zdrowy tryb życia (akcja „Śniadanie 
daje moc”, „Dzień dobrego jedzenia”)

7. organizujemy konkursy promujące postawy 
prozdrowotne (konkurs plastyczny „Czyste ręce”, 
Ekozabawka, olimpiada ekologiczna klas trzecich, 
budowanie domków dla jeży i karmików dla ptaków, 
lekcje przyrody w terenie, akcja „Sprzątanie świata”)



8. organizujemy akcje sprzyjające kształtowaniu wśród 
uczniów empatii i chęci niesienia pomocy poprzez akcje:

- „Pola Nadziei” – sadzenie żonkili oraz zbiórka 
funduszy dla hospicjum

- „Podaj łapę” – zbiórka żywności dla schronisk 
zwierzęcych 

- „Zaczytani” – zbiórka książek dla chorych dzieci

- Działania charytatywne na rzecz innych osób: 
”Szlachetna paczka”, Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy



- Święto osób Niepełnosprawnych

- Światowy Dzień Zespołu Downa

- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

- Święto bez barier

- Tydzień Świadomości Dyslekcji

- Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Jesteśmy szkołą z oddziałami 

integracyjnymi, dlatego też kładziemy 

duży nacisk na wykształcenie postawy 

tolerancji oraz pozytywnego 

postrzegania osób niepełnosprawnych:



To tylko niewielka część
aktywności naszych uczniów.

U nas nikt się nie nudzi 



Zapraszamy małych mieszkańców 
Dzielnicy Rembertów do naszej Szkoły

W roku szkolnym 2021/2022 uruchamiamy dla was:

• jeden oddział przedszkolny dla dzieci urodzonych w roku 2015

• cztery oddziały klasy pierwszej ogólnodostępnej 

• oraz jeden oddział klasy integracyjnej



Zasady rekrutacji 

w roku szkolnym 

2021/2022   



ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-
rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22713_kryteria-rekrutacji-do-
przedszkoli-i-oddzialow

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 
2021/2022 obowiązują:

• kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze 
zm.),

• kryteria samorządowe określone w uchwale nr XLI/1061/2017 
Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm. 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22713_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow


KLASA PIERWSZA
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są:

1. z urzędu, jeżeli aplikują do szkoły obwodowej

2. na wniosek rodziców, jeśli wybrana szkoła nie jest placówką obwodową.

Ad. 1.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I 
wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia 
dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które 
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 
ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

UWAGA!
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem, tzn. dziecko ma 
zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie 
dziecka do innej szkoły.



Ad. 2.

Kandydaci spoza obwodu:
• kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział 

w postępowaniu rekrutacyjnym.
• rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, 

układając własną listę preferencji.
• szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego 

wyboru.
• niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają 

wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. 
• kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. 

Warszawy.

UWAGA!

Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, 
że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane 
do innej szkoły



Tabela kryteriów oraz punktacji dla kandydatów spoza obwodu 
biorących udział w procesie rekrutacji:

Lp. Kryteria Liczba 

punktów

1. Zamieszkanie kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła  88

2. Zamieszkanie kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana 

szkoła

44

3. Kandydat realizujący roczne przygotowanie przedszkolne w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we 

wniosku o przyjęcie

22

4. Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole 

wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

8

5. Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania 

kandydata

4

6. Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego 

mieszkających/ego w m.st. Warszawie z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie 

skarbowym na terenie m.st. Warszawy

2

7. Wielodzietność rodziny kandydata 1

8. Niepełnosprawność kandydata 1

9. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1

10. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1

11. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1

12. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1

13. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1

Źródło:

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr 
XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 
2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji do klas 
pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez m.st. 
Warszawę, liczby punktów 
za każde z tych kryteriów oraz 
dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia (ze zm.) zgodnie z 
art. 133 ust. 2, 3 i 6 w związku z 
art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 
r. poz. 910 ze zm.) 



Zapraszamy 



Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
w Warszawie

E-mail szkoły: sp217@edu.um.warszawa.pl

Telefon: 22 611-94-33 fax: 22 611-94-33

Adres szkoły: 04-450 Warszawa, 
ul. I. Paderewskiego 45

Sekretariat: Godziny pracy sekretariatu: 

poniedziałek 8.00 - 17.00 
wtorek 8.00 - 16.00 
środa 8.00 - 16.00 
czwartek 8.00 - 16.00 
piątek 8.00 - 15.00

Przygotowanie  projektu,  zdjęcia: Renata Wleklińska, Emilia Pruchno-Szelągowska, Jolanta Kaczorowska


