
Na Bajkowej... 
Akcje i inicjatywy organizowane przez 
Samorząd Uczniowski oraz Wolontariat: Miś, 
Świąteczna Paczka, Słodziaki, Razem na 
Święta, Święto Komisji Edukacji Narodowej, 
Andrzejki, Dzień Chłopaka, Prawa Dziecka, 
Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. 
Wspomagamy schroniska dla zwierząt
w Celestynowie i Falenicy. Podejmujemy akcje 
na rzecz CZDz. Współpracujemy z Caritasem. 

Od września 2017 roku w naszej szkole 
funkcjonuje Centrum Kultury i Nauki dla klas 4-8. 
Oferta dla uczniów:  
Zajęcia sportowe. 
Koła: teatralne, polonistyczne, fizyczne, biologiczne, 
chemiczne, geograficzne, informatyczne, 
historyczne, czytelnicze „Bibliomolki”
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. 
Zajęcia dodatkowe dla klas 1-3:
zajęcia rekreacyjne i sportowe, szachy, mówię 
wyraźnie(logopedyczne), język angielski.
Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach 
szkolnych i zewnętrznych m.in. językowych, 
plastycznych, recytatorskich, ortograficznych, 
literackich, religijnych, matematycznych, 
informatycznych, historycznych, przyrodniczych.
W tym roku szkolnym w październiku w ramach 
Europejskiego Tygodnia Kodowania (Code Week) 
uczniowie uczestniczyli w warsztatach Micro:bit 
oraz Arduino, natomiast w grudniu podczas Tygodnia 
Edukacji Informatycznej w czasie lekcji informatyki 
przez godzinę kodowaliśmy wykorzystując platformę 
edukacyjną.

W ramach projektu e-Twinning w tym roku 
współpracujemy ze szkołą we Francji.  
Wymieniliśmy się  kartkami z życzeniami 
świątecznymi. Jesteśmy w kontakcie on-line.

W ramach innowacji od września 2019 roku w naszej 
placówce odbywają się zajęcia dla wawerskich szkół:
1) Robotyka z wykorzystaniem aplikacji LofiBlocks
2) I ty możesz zostać najlepszym matematykiem
3) Koło ekologiczne „Wolna Ziemia”

 Specjaliści prowadzą zajęcia z terapii 
pedagogicznej, logopedii oraz terapię integracji 
sensorycznej (SI). 

Szkoła dysponuje : 
✔ trzema salami komputerowymi 
✔ pracowniami z tablicami interaktywnymi

oraz rzutnikami multimedialnymi
✔ pełnowymiarową halą sportową 
✔ boiskiem ze sztuczną nawierzchnią 
✔ bieżnią z nawierzchnią tartanową 
✔ balonem pneumatycznym rozkładanym

w czasie jesienno – zimowym
✔ siłownią
✔ multimedialną salą językową
✔ świetlicą czynną w godz. 7:00-18:00 
✔ własną kuchnią oraz stołówką 

z pysznymi domowymi 
obiadami
 

Oferta komercyjna dla uczniów:
gimnastyka korekcyjna, taniec, karate, judo,
warsztaty malarstwa i rysunku, robotyka 
z językiem angielskim. 

. 

Osiągnięcia 
w roku szkolnym 2019/2020
          
Edukacja: 
Konkursy kuratoryjne 
Uczniowie zakwalifikowani do etapu rejonowego:
Język niemiecki – 1 uczeń
Język polski – 1 uczeń
Język angielski – 2 uczniów
Historia -2 uczniów
Matematyka – 3 uczniów
Informatyka – Logia – 1 uczeń 
 
Sport:
IV miejsce w klasyfikacji generalnej Szkół 
Podstawowych m. st. Warszawy w kategorii 
młodzież w LII WOM za rok szkolny 2018/2019

Osiągnięcia w LIII Warszawskiej Olimpiady 
Młodzieży:
I miejsce w Lekkiej Atletyce
V miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych
IV miejsce w Badmintonie
IV miejsce w Szachach

I miejsce w Tenisie Stołowym w Mistrzostwach 
Dzielnicy

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej   
www.bajkowa.edu.pl  zakładka klasy sportowe

Przy szkole działa 
Uczniowski Klub Sportowy 
UKS Wawer prowadzący 
zajęcia w sekcjach 
lekkoatletycznych
 i koszykowych. 
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