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w obiektywie



Dąb na stulecie Szkoły nr 257

W asyście dyrekcji i nauczycieli uczniowie posadzili w ogródku szkolnym dąb bezszypułkowy,
aby uczcić jubileusz 100 lat szkoły.



Budynek szkoły w oczach dzieci

Uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowali na wystawce
okolicznościowej makiety obecnego budynku SP 257.

Kamień węgielny pod gmach położono w latach pięćdziesiątych XX wieku.



Gra terenowa z okazji jubileuszu

Uczniowie wraz z towarzyszącymi im we współzawodnictwie nauczycielami
wzięli udział w grze terenowej związanej z historią SP 257.

Pogoda dopisała, humory uczestników także były wyśmienite, a zabawy - co
niemiara!



Co to za dziura?
W pobliżu budynku szkoły powstało tajne miejsce ukrycia Kapsuły Czasu.

W specjalnej, hermetycznie zamkniętej skrzyni klasa 5c ukryła głęboko pod ziemią przesłanie dla swoich
przyszłych kolegów, którzy będą uczyć się w Szkole Podstawowej nr 257 w Warszawie za STO lat.



Festyn Rodzinny z okazji 
obchodów 100–lecia Szkoły



Akademia 
Falskiego

Nasi uczniowie uczestniczyli w projekcie Akademia Falskiego.

Mieli za zadanie opracować w sposób jak najbardziej interesujący i pomysłowy
wybrany temat związany z placówką, jej dziejami, zwyczajami czy też
środowiskiem lokalnym, w którym funkcjonuje. Na zakończenie projektu
utalentowani Akademicy otrzymali statuetki za całoroczną pracę, a efekty ich
kreatywności można było obejrzeć na wystawie przy wejściu do szkoły.



Konferencja naukowa w ramach obchodu jubileuszu

Na konferencji zabrali głos przedstawiciele
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
prezes Fundacji AVE.

W panelu brali aktywny udział nauczyciele oraz
rodzice.



Msza Święta w kościele na Płudach

W przeddzień uroczystości jubileuszowej odbyła się msza święta w kościele pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w intencji nauczycieli, uczniów i rodziców oraz absolwentów
wiekowej placówki oświatowej.

Oddano także cześć nieżyjącym nauczycielom i pracownikom szkoły.



Uroczysta Gala na 100–lecie Szkoły
z udziałem znamienitych gości

Uroczystość odbyła się z udziałem władz m.st. Warszawy,
Mazowieckiego Kuratora Warszawy, Dzielnicy Warszawa Białołęki,
przedstawicieli uczelni wyższych i szkół białołęckich, związków
zawodowych oraz nauczycieli emerytów zasłużonych dla naszej
placówki, absolwentów szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców SP 257.



Rozśpiewana i roztańczona
kadra pedagogiczna SP 257



Orkiestra Reprezentacyjna Policji

Uroczystość uświetnił koncert wykonany przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji.



Kroniki szkolne i klasowe 
oraz Księga Pamięci

Uroczystość z okazji 100-lecia istnienia najstarszej szkoły w
Białołęce to nie tylko występy i przemówienia. W Sali Pamięci
można było obejrzeć wystawę starych kronik, zapoznać się z
prezentacją multimedialną dotyczącą historii szkoły, a także
wpisać się do Księgi Pamiątkowej.



Tort z okazji STU LAT Szkoły Podstawowej nr 257


