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Dawniej...

Historia Szkoły Podstawowej nr 257 im prof. M. Falskiego w Warszawie sięga do

roku 1917, kiedy powołana została do życia tzw. Ochrona Rady Miejskiej

Opiekuńczej. Była to jednoklasowa szkoła, posiadająca dwa oddziały z 25

uczniami i mieszcząca się w jednej izbie. Pierwszym nauczycielem i zarazem

kierownikiem była pani Florentyna Niewiarowska. W roku 1921 szkoła została

przeniesiona na ul. Modlińską i otrzymała nazwę Szkoły Powszechnej w

Henrykowie. Placówka posiadała już własną bibliotekę i liczyła ok. 50 uczniów.



W roku 1925 szkoła została przeniesiona do 
budynku przy ulicy Klasyków (dom nad 
stawem, między ul. Modlińską i kościołem).

Rok 1930/31 przyniósł kolejną zmianę 
lokalizacji. Szkoła zajęła parterowy budynek 
przy ul. Uczniowskiej 14.

Urządzono tu dwie sale lekcyjne, a po dwóch 
latach dobudowano kolejne dwie. Szkoła 
była już placówką 6-oddziałową.



Dawniej... w okresie II Wojny Światowej 

(1939-1945)

• We wrześniu 1939 r. w wyniku działań wojennych nauki nie

rozpoczęto. Po kapitulacji Warszawy nauczyciele podjęli tajne

nauczanie, które trwało nieprzerwanie przez okres okupacji.

Wybuch Powstania Warszawskiego uniemożliwił kontynuowanie

nauki na tajnych kompletach. Dopiero w lutym 1945 r. po

wyzwoleniu Warszawy i powrocie z wysiedlenia podjęto pracę w

zrujnowanym budynku bez drzwi, okien i pieców. Szkoła w

Henrykowie rozpoczęła działalność jako jedna z nielicznych na

Pradze-Północ.



W latach powojennych 3-letnia placówka liczyła 6 oddziałów i

4 nauczycieli. Kierownictwo objęła p. Czesława Gass,

wieloletni pedagog i osoba, która wniosła wiele zasług w

dzieło budowy szkoły.

W 1953 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu. Okoliczne

szkoły zabiegały u władz oświatowych o jego przydział.

Jednak to henrykowskiej placówce przyznano ten nowy

obiekt, mieszczący się przy ulicy Podróżniczej 11.

Dawniej... w okresie powojennym

Począwszy od 1956 r. stał się on siedzibą

przeniesionej z Henrykowa szkoły, która odtąd

nosiła nr 113 i była to pierwsza nowa placówka

na terenie Pragi-Północ. Oprócz szkoły

podstawowej, liczącej 7 klas mieściły się 4

klasy licealne, będące filią XIII Liceum

Ogólnokształcącego przy ul. Odrowąża.

Lata 1966/67 stały się przełomowe. Władze

oświatowe rozdzieliły szkołę podstawową od

liceum i utworzyły z dniem 1 IX 1966 r. Szkołę

Podstawową nr 257. Nauka w szkole została

wydłużona do 8 lat.



W roku 1974...

We wrześniu 1974 roku dyrektorem szkoły została Pani

Wiesława Prazimowska. W październiku tego roku po

śmierci prof. M. Falskiego Rada Pedagogiczna wraz z

organizacjami szkolnymi wystąpiła z wnioskiem o nadanie

szkole imienia tego znanego pedagoga - twórcy

elementarza dla wielu pokoleń Polaków.

29 XII 1976 roku w obecności przedstawicieli władz

oświatowych i rodziny profesora odbyła się uroczystość

nadania szkole imienia i sztandaru.



Dawniej... w kolejnych latach.

W kolejnych latach liczba uczniów i nauczycieli systematycznie wzrastała. 
Szkoła pracująca dotąd w systemie jednozmianowym rozpoczęła pracę na dwie 
zmiany, a w roku szkolnym 1990/91 utworzono filię przy ul. Atutowej.

W 1994 roku szkoła zyskała nowy, piękny wygląd. Ukończono prace budowlane 
przy odnowieniu tynków zewnętrznych.

W 1999 roku w wyniku reformy oświaty szkoła otrzymała status sześcioletniej 
szkoły podstawowej.



Kierownictwo szkoły na przestrzeni lat:

Pierwszy kierownik 
szkoły:

Pani Florentyna 
Niewiarkowska

Od 1945r:

Dyrektorzy:

 Pani Czesława Gassowa do 1956 r.

 Pan Stanisław Strzyżewski od 1956 r.

 Pan Władysław Rydzewski od 1960 r.

 Pani Alina Budziszewska od 1966 r.

 Pani Janina Makowska od 1973 r.

 Pani Wiesława Prazimowska od 1974 r.

 Pani Barbara Leończuk od 1978 r.

 Pani Helena Szczech od 1982 r.

 Pani Ewa Kwiecień od 1990 r.

Wicedyrektorzy:

 Pani Czesława Kujawa

 Pani Teresa Mandał do 2015r.



Kierownictwo szkoły obecnie:

Dyrektor:

Pani Beata Pergałowska (od 2002 r.)

Wicedyrektorzy:

Pani Ewa Berkieta (od 2010 roku)

Pani Lidia Bieniek (od 2015 roku)



Od roku 2000...

W 2002 roku kierownictwo szkoły objęła pani Beata

Pergałowska. W 2006/07 po kapitalnym remoncie szkoła

zyskała nowe oblicze. Zostały też gruntownie

przebudowane boiska szkolne w wyniku czego powstały

profesjonalne obiekty sportowe.

Pod koniec 2011r. rozpoczęto przebudowę szkoły. Nowa

część budynku została oddana do użytku we wrześniu 2012

roku i przeznaczona dla najmłodszych dzieci uczących się

w SP 257.



Obecnie...

W 2019 roku szkole został nadany nowy 

sztandar.

W roku 2017 szkoła obchodziła 100-lecie

swojego istnienia.



Obecnie...

Szkoła jest nowoczesna, przyjazna i otwarta.
Pracuje w systemie dwuzmianowym. Kształtuje
postawy moralne, obywatelskie i patriotyczne.
Zachęca naszych uczniów do aktywnego działania
w grupie i społeczeństwie oraz do poszukiwania
talentów i zdolności, realizowania marzeń. Wśród
naszych uczniów promowany jest zdrowy styl
życia. Nasi wychowankowie i absolwenci to ludzie
odpowiedzialni, prawi, otwarci, tolerancyjni,
samodzielni.

Każda sala lekcyjna jest wyposażona w sprzęt komputerowy oraz tablicę multimedialną.

Staramy się stosować metody i formy pracy z uczniem, oparte na aktualnych osiągnięciach

badawczych z zakresu pedagogiki, psychologii, aby nauczanie było atrakcyjne i przyjazne

dzieciom i uczniom.



Obecnie...

Na terenie szkoły znajdują się boiska sportowe

przystosowane do różnego rodzaju aktywności

sportowych oraz sala gimnastyczna wyposażona

w sprzęt sportowy.

Szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów. Zapewnia

odpowiedni poziom nauczania dzięki

wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej jak i gronu

specjalistów. Biblioteka szkolna jest wyposażona

w bogaty księgozbiór. Opiekę w czasie wolnym od

zajęć dydaktycznych sprawują nauczyciele świetlicy

szkolnej. Proponujemy uczniom udział w

różnorodnych projektach ogólnopolskich oraz

międzynarodowych.



Oddział 

przedszkolny.

W placówce działa oddział przedszkolny.

Nauczyciele pracujący w zerówce

rozwijają w dzieciach ciekawość

odkrywania świata poprzez naukę i

zabawę, wspierają w pokonywaniu

trudności, stosując pozytywną

motywację. W zerówce realizowanych jest

szereg programów, projektów, innowacji,

tak, aby dziecko mogło się

wszechstronnie rozwijać.

Do dyspozycji dzieci jest sala z kącikami

tematycznymi oraz pomoce dydaktyczne,

sprzęt multimedialny i zabawki. Dzieci

chętnie korzystają z placu zabaw

przeznaczonego wyłącznie dla nich.



Certyfikaty i wyróżnienia szkoły na 
przestrzeni lat...

ØW latach 2011-2014 realizowaliśmy projekt „Praktyki pedagogiczne gwarantem 

skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli” - beneficjentem projektu była 

Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, w partnerstwie z Urzędem Dzielnicy 

Warszawa Białołęka.

ØW 2012/2013 szkoła uzyskała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o 

tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień 

dzieci i młodzieży.

ØW listopadzie 2013r. szkoła otrzymała Wyróżnienie Ośrodka Rozwoju Edukacji 

„Najmłodsi zdolni w szkole” w ramach realizacji projektu systemowego 

„Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”



Certyfikaty i wyróżnienia szkoły na 
przestrzeni lat...

ØW roku 2016 szkoła otrzymała Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. 
Warszawy – „Szkoła z pomysłem”, nadawane szkołom, które wdrożyły realizację 
nowatorskiej metody pracy z uczniami i w roku 2017 otrzymaliśmy koleje 
wyróżnienie.

Ø W roku 2016 szkoła otrzymała bezterminowy Certyfikat Prezydenta m. st. 
Warszawy „Wars i Sawa” .

Ø Od wielu lat szkoła wspiera uczniów zagrożonych dysleksją i może się pochwalić 
certyfikatem „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”.

Ø Posiadamy także cerytyfikat "Przyjaciele Zippiego" - za realizację programu 
profilaktyczno – wychowawczego w klasach 0 – III.

ØOd kilku lat realizujemy program ""Akademia Bezpiecznego Puchatka" i posiadamy 
certyfikat za udział uczniów, nauczycieli i rodziców w projekcie.



Ciekawe projekty i innowacje 
pedagogiczne realizowane w szkole:

Projekty m.in.:

Ø Wars i Sawa grają w szachy;

Ø "Bądź kumplem nie dokuczaj";

Ø "Tydzień Świadomości Dysleksji";

Ø "Dzień Bezpiecznego Internetu";

Ø " Europejski Tydzień Kodowania";

Ø "Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia";

Ø "Więcej wiem, choruję mniej";

Ø .. i wiele innych.



Ciekawe projekty i innowacje 
pedagogiczne realizowane w szkole:

Innowacje:

Ø Innowacja pedagogiczna pt. "Matematyka w otaczającym nas świecie";

Ø Innowacja pedagogiczna pt. "Ruszamy się i uczymy" w oparciu o program 

percepcyjno – motoryczny "Ruch dla uczenia się - Move to learn";

Ø Innowacja pedagogiczna pt. "Spotkajmy się na tutorialach – tutoring metodą 

pracy z uczniami";

Ø Innowacja pedagogiczna pt. "Herbatka u Królowej";

Ø Innowacja pedagogiczna pt. "Edukacja przez szachy";

Ø Innowacja pedagogiczna pt. "Żyj zdrowo i kolorowo".



Bibliografia:

Ø Kroniki Szkolne;

Ø Zdjęcia - http://razemdlabialoleki.waw.pl/?p=10142

http://razemdlabialoleki.waw.pl/?p=10142

