
XX-LECIE PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 62XX-LECIE PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 62

1 2s t y c z e ń 2 0 1 3s t y c z e ń 2 0 1 3

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62

IM. JOANNY KOLASIŃSKIEJ

UL. SKRAJNA 10, 03-209 WARSZAWA

1992 – 2012

DAJ DZIECIOM DOBRĄ WOLĘ, DAJ WYSIŁKOM ICH POMOC,

ICH TRUDNOŚCIOM BŁOGOSŁAWIEŃSTWO,

NIE NAJŁATWIEJSZĄ PROWADŹ JE DROGĄ, ALE NAJCIEKAWSZĄ

JANUSZ KORCZAK

Pr ywatna Szkoła Podstawowa nr 62 im. Joanny Kolasiń-
skiej, założona w 1992 roku, jest małą, kameralną, przyjaz-
ną dla uczniów szkołą. To sprawia, że uczniowie czują się

w niej dobrze i bezpiecznie, a żadne dziecko nie jest anonimowe.
Nauczyciele znają imię i potrzeby każdego ucznia. Dlatego

tak dobierają metody i formy pracy dydaktycznej, by każdy
uczeń osiągnął sukces na miarę swych możliwości. To sprawia,
że dzieci uczą się bez strachu i wiedzą, że każdą złą ocenę mo-
gą poprawić, a nauczyciel przedmiotu wyjaśni im to, czego nie
zrozumiały.

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 62 wykazują
się swoimi talentami – w szkole funkcjonuje wiele kół zainte-
resowań, dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych konkur-
sach. Uczniowie mogą w ten sposób odkryć swoje mocne stro-
ny. A nauczyciel staje się ich przewodnikiem.

Taka postawa nauczycieli powoduje, że uczniowie nie boją
się rozmawiać z dorosłymi, nawet o swoich niepowodzeniach,
tych szkolnych, czy tych domowych. Wiedzą, że powierzenie
kłopotów wychowawcy albo pani psycholog gwarantuje ich
rozwiązanie.

NIE WIERZYŁEM, ŻE PRZEJDĘ TEN MOST (...)

NIE WIERZĘ, ŻE GO PRZESZEDŁEM

L. STAFF „MOST”

To pierwszy jubileusz naszej szkoły, która powstała
w 1992 roku. Dwadzieścia roczników klas pierwszych
zostało przyjętych w poczet uczniów i uroczyście ślubo-

wało w Dniu Edukacji Narodowej. W 1992 roku została otwar-
ta 3-osobowa klasa I i 4-osobowa klasa II. To czasy powstawa-
nia oświaty niezależnej, realizowania marzeń o szkole, w której
zasady podmiotowości, równania szans i indywidualizacji nau-
czania były wprowadzane w życie.

od
1.12.2010
SZKOŁA NOSI IMIĘ JOANNY KOLASIŃSKIEJ
– WSPÓŁZAŁOŻYCIELKI SZKOŁY, NAUCZYCIELKI
HISTORII, WIELKIEJ PRZYJACIÓŁKI
I WSPANIAŁEGO CZŁOWIEKA

NAJDŁUŻEJ W SZKOLE PRACUJĄ:
� od 1992 roku – założycielki szkoły:
– Dyrektor Czesława Mostkiewicz–Odrzygóźdź,
– z-ca Dyrektora Teresa Borowska,
� od 1994 roku
– Dyrektor ds. pedagogicznych Joanna Dubielecka,
� od 1996 roku
– nauczyciel jęz. niemieckiego Dorota Balicka,
– nauczyciel przyrody Irena Glinka,
– nauczyciel matematyki Bożena Chrzanowska,
� od 2001 roku
– nauczyciel nauczania zintegrowanego Magdalena Srebniak,
– nauczyciel informatyki Janusz Kotłowski

� CCzzee  ssłłaa  wwaa  MMoosstt  kkiiee  wwiicczz--OOddrrzzyyggóóźźddźź– Dy rek tor głów ny Pry -
wat nej Szko ły Pod sta wo wej nr 62,
� ddrr  KKrrzzyysszz  ttooff    KKoo  llaa  ssiińń  sskkii – współ wła ści ciel spół ki, lekarz
(bilanse uczniów),
� TTee  rree  ssaa  BBoo  rrooww  sskkaa – współ wła ści ciel spół ki, z-ca Dyrektora,
ma te ma ty ka,
� JJoo  aann  nnaa  DDuu  bbiiee  lleecc  kkaa – Dy rek tor  ds. pe da go gicz nych, edu ka cja
wczes nosz kol na, wychowawczyni kl. I,

�DDoo  rroo  ttaa  BBaa  lliicc  kkaa – ję z. nie miec ki,
�WWaa  lleenn  ttyy  nnaa  CChhrroo  mmiińń  sskkaa – tech ni ka,
�BBoo  żżee  nnaa  CChhrrzzaa  nnooww  sskkaa – ma te ma ty ka, wy cho waw czy ni kl. VI,
�MMaałł  ggoo  rrzzaa  ttaa  CCiieećć  wwiieerrzz – ję z. an giel ski, wy cho waw czy ni kl. IV,
� II  rree  nnaa  GGlliinn  kkaa – przy ro da,
�MMaa  ggddaa  llee  nnaa  GGłłoo  ggooww  sskkaa – ję zyk pol ski, 
�AAnn  nnaa  GGnnaapp – mu zy ka, ryt mi ka,
�JJaa  nnuusszz  KKoott  łłooww  sskkii – in for ma ty ka, gra fi ka, 
�DDoo  rroo  ttaa  MMaajj  cchhee  rreekk – ję zyk fran cu ski,
�BBaarr  bbaa  rraa  MMii  kkllaa  sszzeeww  sskkaa – edu ka cja wczes nosz kol na,
wychowawczyni  kl. O,
�PPaa  wweełł  RRąą  cczzkkaa – wy cho wa nie fi zycz ne,
�MMaa  ggddaa  llee  nnaa  SSrreebb  nniiaakk – edu ka cja wczes nosz kol na,
wychowawczyni kl. III,
�AArr  ttuurr  SSzzaaff  rraa  nniieecc – wy cho wa nie fi zycz ne,
�MMaall  wwii  nnaa  WWaarr  sszzaaww  sskkaa – ję zyk pol ski, hi sto ria, 
wy cho waw czy ni kl. Va,
�KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  WWeell  nneerr – re li gia,
�ZZoo  ffiiaa  WWęę  żżyykk – wy cho waw ca świet li cy,
�MMaa  ggddaa  llee  nnaa  WWiiee  cczzoorr  kkooww  sskkaa – ję zyk an giel ski, 
wy cho waw czy ni kl. Vb,
�BBee  aa  ttaa  WWrroonn  kkooww  sskkaa – edu ka cja wczes nosz kol na,
wychowawczyni kl. II

RADA PEDAGOGICZNA
W 2012/2013

�Joanna Kolasińska ze swoimi uczniami na boisku szkolnym

�Od lewej:  Joanna Kolasińska, Teresa  Borowska – Londyn

�Ta sama od 20 lat pani Dyrektor – Czesława Mostkiewicz-Odrzygóźdź

� AAnn  nnaa  GGoo  ddeekk – psy cho log,
�MMaałł  ggoo  rrzzaa  ttaa  MMiieesszz  kkooww  sskkaa – pie lę gniar ka,
�BBee  aa  ttaa  KKaann  cclleerrzz – lo go pe da,
� ddrr  KKrrzzyysszz  ttooff    KKoo  llaa  ssiińń  sskkii – lekarz (bilanse uczniów)
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NASI ABSOLWENCI W LATACH 1998-2012

KLASA 8, ROK SZKOLNY 98/99 �
WYCH. CZESŁAWA MOSTKIEWICZ �
1. Adam ska An na 
2. Bie lec ki Krzysz tof 
3. Dur ka An na 
4. Fajst Ka ro li na 
5. Grąc ki Ar tur
6. Kor biń ska Ma gda
7. Osta szew ska Alek san dra
8. Pod gór ski Bła żej
9. Ra czyń ski Ma riusz

10. Re mi szew ski Ma ciej 
11. So ko łow ska An na
12. Szo piń ska Ka ro li na
13. Włoch An drzej
14. Za po tocz na Pa try cja

KLASA 6, ROK SZKOLNY 98/99 �
WYCH. JOANNA KOLASIŃSKA �
1. Dłuski Patryk 
2. Fajst Michał
3. Jeż Adam 
4. Korbiński Konrad
5. Matczak Szymon
6. Nasiłowski Karol
7. Nowak Daria
8. Piotrowski Łukasz
9. Wiącek Klaudia

KLASA 6, ROK SZKOLNY 99/00 �
WYCH. BOŻENA CHRZANOWSKA �
1. Ba giń ska Ol ga 
2. Ja błoń ski Ja cek
3. Ko prow ska Ewa
4. Mi ko łaj czyk Ju sty na 
5. Mor ga ła Do mi nik
6. Za krzew ska Alek san dra

KLASA 6, ROK SZKOLNY 00/01 �
WYCH. TERESA BOROWSKA �

1. Ce liń ska Mo ni ka
2. Czyż Adrian
3. Do bo rowol ski Ma ciej
4. Ja ki miec Mar cin
5. Ko sty szyn Pa u li na
6. Maj cher Pa tryk
7. Od ol ska Agniesz ka
8. Par czew ska Emi lia
9. Pierz cha ła Ane ta

KLASA 6, ROK SZKOLNY 01/02 �
WYCH. CZESŁAWA MOSTKIEWICZ �

1. Brzę czek Bo gu mi ła
2. Chmie lew ski Se ba stian
3. Do bro wol ska Ju sty na
4. Osik Grze gorz
5. Pa łu ba Ka ta rzy na
6. Sen ko Ma te usz
7. Za czkow ska Kin ga
8. Żmu da Ma rek

KLASA 6, ROK SZKOLNY 05/06 �
WYCH. CZESŁAWA MOSTKIEWICZ �

1. Bo cheń ska Adrian na
2. Gro tek Ka mil
3. Kieł czy kow ski Mak sy mi lian
4. Kor ni łow Ar tur
5. Mi lec ka An na
6. Ski biń ska Ma ja
7. Szczę ka Alek san dra
8. Szpot Fi lip
9. Weł pa Grze gorz

KLASA 6, ROK SZKOLNY 11/12 �
WYCH. MAŁGORZATA CIEĆWIERZ �

1. Dą brow ska Zu zan na 
2. Gra biec Do mi nik 
3. Koś nik Jo an na 
4. Szcze pa niak Adam 
5. Za rad kie wicz Ka rol 

KLASA 6, ROK SZKOLNY 02/03 �
WYCH. BOŻENA CHRZANOWSKA �

1. Ba giń ska Syl wia
2. Do bo ro wol ski Ce za ry
3. Je zier ska Mi ka e la
4. Lie bert Ry szard

KLASA 6, ROK SZKOLNY 03/04 �
WYCH. JOANNA KOLASIŃSKA �

1. Bąk Alek san dra
2. Cho ro szew ska An na
3. Ma jew ski Ra fa el
4. Pa na siuk Ro bert
5. Rejf Zu zan na

KLASA 6, ROK SZKOLNY 04/05 �
WYCH. TERESA BOROWSKA �

1. Bo ja now ska Ewa
2. Gros sman Ma te usz
3. Kry ska Mar ty na
4. Ku row ski Igor
5. Ma ti ny a ra re Kon rad
6. Mor ga ła Se ba stian
7. Od ol ski Ma riusz
8. Pa łysz ko Ra fał
9. Po lak-Ret ke Se ba stian

10. Puch niarz Mar cin
11. Ra czyń ska Lu i za
12. Ro ki ta Łu kasz
13. Skul ska Pa u li na
14. Szcze pań ski Ka mil
15. Śli wiń ska Alek san dra
16. Wil czew ski Pa tryk
17. Wło dar czyk Alek san dra
18. Zy cho wicz Bar tek

KLASA 6, ROK SZKOLNY 07/08 �
WYCH. JOANNA KOLASIŃSKA �

1. Gat lik Ed gar
2. Gruhn Bo gdan
3. Jan kow ska Kin ga
4. Ko ło dziej czyk Fra nek
5. Ko peć Ra dek
6. Kwaś nic ki Fi lip
7. Na zię bło Bar tosz
8. Ski biń ska Kin ga
9. Szy mań ski Do mi nik

10. Za nta ra Blan ka

KLASA 6, ROK SZKOLNY 08/09 �
WYCH. JANUSZ KOTŁOWSKI �

1. Bielska Aleksandra
2. Biel ska Zu zan na 
3. Braj czew ski To masz 
4. Go rze lak Ju lian 
5. Mac kie wicz Zu zan na 
6. Ma zur kie wicz Pa weł
7. Of man Mak sym
8. Orzeł Ja kub
9. Ro ma now ska Oli wia

10. Szy ma now ski Ja kub
11. Woj sznis Agniesz ka
12. Za grodz ki Ma ciej
13. Księ żyk Mar cel
14. Stań czyk Kon rad

KLASA 6, ROK SZKOLNY 09/10 �
WYCH. BOŻENA CHRZANOWSKA �

1. Bal ce rzak An drzej
2. Blu sie wicz Ka ta rzy na
3. Bo ja now ski Fi lip
4. Bry niak Adrian
5. Czaj kow ski Ja kub
6. Kar wic ki Du nin
7. Ku row ska We ro ni ka
8. Mi klas Syl wia
9. Szpot Ania

10. Ślaw ski Ma te usz
11. Te o do ro wicz Fa bia
12. Wol ny Woj ciech 

KLASA 6, ROK SZKOLNY 10/11 �
WYCH. MAŁGORZATA CIEĆWIERZ �

1. Cie siel ski Alek san der 
2. Grze cho ciń ski Ja kub 
3. Ki ry luk Ka ta rzy na 
4. Kon dras Ka mi la 
5. Ko nior Adria na 
6. Kru szyń ski Fi lip 
7. Orzeł Mo ni ka 
8. Pe plak Ja kub 
9. Ro gal ska Mar ta 

10. Rur ka Jo an na 
11. Sta ni szew ski Igor 
12. Stel ma siak Na ta lia 
13. Szczę ka Ju lia 
14. Wil czew ska We ro ni ka 
15. Wil gat An to ni 

KLASA 6, ROK SZKOLNY 06/07 �
WYCH. BOŻENA CHRZANOWSKA �

1. Ka miń ski Grze gorz
2. Ku pi du ra Zu zan na
3. Ma zur kie wicz Ma ja
4. Pet lak Mi chał
5. Ry twiń ska An to ni na
6. Tol waj Zo fia
7. Wie czor kow ski Bar tło miej

La u rea ta mi Pucharu Dyrektora Pry wat -
nej Szko ły Pod sta wo wej nr 62 zo sta li:
�Kin ga Za czkow ska
��Se ba stian Mar ga ła
��Syl wia Ba biń ska
��A lek san dra Szczę ka
��A gniesz ka Woj sznis
��Zu zan na Mic kie wicz
��Mar ta Ro gal s ka
��Ka ta rzy na Blu sie wicz
��Jo an na Koś nik

145
UCZNIÓW UKOŃCZYŁO 
SZKOŁĘ W LATACH 1998-2012

58 000
TYLE RAZY ZADZWONIŁ 
W CIĄGU 20 LAT TEN SAM
SZKOLNY DZWONEK�„Zielona Szkoła” w Serwach �„Zielona Szkoła”,  Szklarska Poręba
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Szko ła uczy i wy cho wu je re a li zu jąc au tor ski pro gram wy cho -
waw czy, któ ry oscy lu je wo kół uni wersalnych war to ści i po ru sza
naj waż niej sze as pek ty ży cia we współ czes nym świe cie.

Uczy my się to le ran cji, roz ma wia my o szczę ściu i kul tu rze, dba -
my o zdro wie. Utrwa la my wia do mo ści i umie jęt no ści zwią za ne 
z sze ro ko ro zu mia nym bez pie czeń stwem. Po szu ku je my au to ry te -
tów na mia rę na szych cza sów.
�Pry wat na Szko ła Pod sta wo wa nr 62 ofe ru je:
� roz sze rzo ny pro gram z obo wiąz ko wych przed mio tów na u cza -
nia,
� na u kę ję zy ka an giel skie go w wy mia rze 5 go dzin ty god nio wo,
� na u kę ję zy ka nie miec kie go  w wy mia rze 2 go dzin ty god nio wo
w kl. IV – VI,
� na u kę ję zy ka fran cu skie go w wy mia rze 1 go dzi ny w kl. 0 – I
oraz 2 go dzin ty god nio wo od kl. III,
� lek cje in for ma ty ki w wy mia rze 2 go dzin ty god nio wo w kl. 0 – VI, 

� lek cje gra fi ki w wy mia rze 1 go dzi ny ty god nio wo w kl. IV – VI,
� na u kę re li gii,
� ko ła po lo ni stycz ne i ma te ma tycz ne dla wszyst kich (w kla sach
star szych) oraz dla wy bit nych uczniów,
� ko ło mi to lo gicz ne, 
� koło je zy ka fran cu skie go i an giel skie go,
� ko ło pla stycz ne, 
� ko ło mu zycz ne (gra na ke y bo ar dzie) i rytmika,
� za ję cia wy rów naw cze,
� spot ka nia z psy cho lo giem,
� za ję cia na ba se nie, na któ ry dzie ci wo żo ne są au to ka rem,
� SKS w kla sach star szych (III-VI),
� ko rek ty wę, 
� opie kę na świet li cy, 
� opie kę pie lę gniar ki, 
� ba da nia kon trol ne szkol ne go le ka rza – „bi lans”.

SZKOŁA OFERUJE

� Uro czy ste roz po czę cie ro ku szkol ne go
� Zie lo na Szko ła 
� Dzień Edu ka cji Na ro do wej
� Ślu bo wa nie kla sy I
� Dzień Pa pie ski
� Dzień Mi sia
� An drzej ki
� Wszyst kich Świę tych 
� Świę to Nie po dleg ło ści – apel
� Świę to Szko ły 
� Mi ko łaj ki
� Ja seł ka 
� Zi mo wa przer wa świą tecz na
� Fe rie zi mo we
� Dzień Bab ci i Dziad ka
� Bal kar na wa ło wy
� Wio sen na przer wa świą tecz na
� Pier wszy Dzień Wios ny
� Mie siąc Książ ki
� Świę to Pra cy
� Dzień Fla gi Rzecz pos po li tej Pol skiej
� Świę to Kon sty tu cji 3 Ma ja – apel
� Dzień Ro dzi ny
� Dzień Dziec ka – za wo dy spor to we
� Uro czy ste za koń cze nie ro ku szkol ne go

KALENDARZ SZKOLNY

NASZE OSIĄGNIĘCIA:

�W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ŚREDNI WYNIK NASZYCH UCZNIÓW W SPRAWDZIANIE KLAS    
SZÓSTYCH TO: 31,20 PUNKTÓW. OD 2002 ROKU ZAJMUJEMY PIERWSZE MIEJSCE W DZIELNICY 
TARGÓWEK.
�SZKOŁA BYŁA W „ZŁOTEJ DWUDZIESTCE WARSZAWSKICH PODSTAWÓWEK”. 
�POSIADAMY TYTUŁ „SZKOŁY Z KLASĄ”.

�„Zielona Szkoła”  w Giżycku �„Zielona Szkoła”  w Radkowie

�Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej (październik 2012). 
Od lewej: Teresa Borowska, Czesława Mostkiewicz, Joanna Dubielecka

�„Zielona Szkoła”,  Szklarska Poręba
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� Dni bez pod ręcz ni ków, zwią za ne z po ra mi ro ku, ha sła mi ro -
ku, za sa da mi bez pie czeń stwa i waż ny mi wy da rze nia mi,
� Świę ta Szko ły, pod czas któ rych ca ła spo łecz ność szkol na
przy go to wu je kla sy, pre zen ta cje zwią za ne z te ma tem prze wod -
nim oraz po czę stu nek,
� Dni ję zy ków ob cych,
� De ba ty,
� Spot ka nia z cie ka wy mi ludź mi: w szko le go ści li: pan Pa weł
Na stu la, pan Ed win Ben dyk, sio stra Ra do sła wa z Asy żu, mi sjo -
na rze z Af ry ki, pra cow ni cy GOPR, wo lon ta riu sze Wiel kiej Or kie -
stry Świą tecz nej Po mo cy, przed sta wi cie le Pol skiej Ak cji Hu ma -
ni tar nej, zes po ły in stru men tów daw nych i mu zy ki ir lan dzkiej,
Brać Ry cer ska, twór cy sztu ki lu do wej. Cie ka we za ję cia pro wa -
dzą rów nież Ro dzi ce na szych uczniów.
� Kon kur sy:
�szkol ne: or to gra ficz ne, re cy ta tor skie, czy tel ni cze, poe tyc kie,
ma te ma tycz ne, ję zy ko we, hi sto rycz ne, spor to we i wie le in nych;
��dziel ni co we: pla stycz ne, re cy ta tor skie, kon kurs do ty czą cy Po -
wsta nia War szaw skie go „Oca lić od za pom nie nia”, Tur niej pił ki
noż nej w ra mach VIII Dziel ni co wych Dni Pa pie skich, kon kur sy
or to gra ficz ne „Mistrz or to gra fii”, „Weź by ka za ro gi”, kon kurs
czy tel ni czy „Czy tam ze zro zu mie niem”, „Już to wiem”, Tur niej
Mi ni Siat ków ki i wie le in nych. 
��war szaw skie: „Z ma te ma ty ką przez ży cie”, „War szaw ska Sy ren ka”
��o gól no pol skie: „Z po praw ną pol szczyz ną na co dzień”, „Z or -
to gra fią na co dzień”, „Edi – Pan da”, „Edi – Pin gwin”, „Mul ti -
test”, „Mix”, „Krąg”
��mię dzy na ro do we: Kon kurs Ma te ma tycz ny Kan gur. 
��Wy ja zdy. W ra mach ko lo nii, zi mo wisk i „zie lo nych szkół” na si
ucznio wie zwie dzi li: Wie deń, Rzym i Lon dyn, Hisz pa nię, Chor wa -
cję, Sło wa cję, Wło chy, Kry ni cę Mor ską, Mi ko sze wo, Wła dy sła wo -
wo, Mu rza sich le, Biał kę Ta trzań ską, Szklar ską Po rę bę, Za wo ję,
Gó ry Świę to krzy skie, Rad ko wo, Ser wy, Mrą go wo, Gi życ ko. 
��Wy cie czki do mu ze ów, te a trów i kin, na wy sta wy i war szta ty,
do cie ka wych miejsc w War sza wie i w oko li cy.

SZKOŁA ORGANIZUJE
W cią gu 20 lat dzia łal no ści spo łecz ność szkol na uczest ni czy ła 
w wie lu ak cjach cha ry ta tyw nych: 
��Zbie ra liś my fun du sze na rzecz ofiar tra gicz nych wy da rzeń 
i ka ta strof. 
��Or ga ni zo wa liś my pa czki świą tecz ne dla po trze bu ją cych ro -
dzin w naj bliż szej oko li cy i cho rych dzie ci. 
��Wie lo krot nie wspo ma ga liś my schro ni ska dla zwie rząt. 
��Co ro ku wszy scy przy go to wu je my rze czy na świą tecz ny kier -
masz, z któ re go do chód jest prze ka zy wa ny na mi sje w Af ry ce. 
��Ucz nio wie na szej szko ły pre zen tu ją swo je przed sta wie nia 
i ape le w Do mach Opie ki i Do mach Dziec ka. 
��Po ma ga liś my oso bom w trud nej sy tu a cji ro dzin nej, fun da cjom
i or ga ni za cjom spo łecz nym.

To waż ny as pekt dzia łal no ści szko ły, któ ry uczy em pa tii i to -
le ran cji, wpły wa na po strze ga nie świa ta i wzmac nia wię zi ze
śro do wi skiem lo kal nym.

SZKOŁA POMAGA

W CIĄ GU MINIONYCH 20 LAT:
�Mieliśmy 15 lat (czy li 180 mie się cy  lub 720 ty god ni) sa mej
na u ki.  Było też 40 mie się cy wa ka cji – gdy by je od być za jed -
nym ra zem, to wy po czy wa li byś my non stop 3 i 1/3 la ta.

�Mieliśmy 80 ty god ni fe rii zi mo wych i wio sen nych (czy li 
20 mie się cy lub 1 i 2/3 ro ku).

�Było 7200 przerw śnia da nio wych i ty le sa mo – ob ia do wych.

�58 000 ra zy za dzwo nił, ten sam od 20 lat, szkol ny dzwo nek.

� Obec nie szko ła li czy 85 uczniów. 

�Ma my  145 ab sol wen tów. 

� Do tej po ry w księ dze uczniów zo sta ło za pi sa nych 427 uczniów.   

20 LAT NASZEJ SZKOŁY

�Uroczystość szkolna w dawnym budynku przy ul. Tykocińskiej �„Dzień Nauczyciela” �Od lewej: Irena Glinka, Bożena Chrzanowska �Joanna Dubielecka. Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

�Święto Szkoły, rok szkolny 2011-2012, klasa 0

�Bal Karnawałowy, rok szkolny 2011-2012

�Ślubowanie klasy I, rosz szkolny 2012/13

�Budynek Prywatnej Szkoły Podstawowej  nr  62


