
INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 85 

W SPRAWIE DODATKOWEJ LOKALIZACJI  DLA  

SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY NR 5 
 

Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie, 
w związku z dużymi potrzebami tworzenia nowych miejsc nauki w szkołach 

ponadpodstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną oraz 

wobec braku takiej szkoły na terenie dzielnic Ursynów i Wilanów, Biuro Edukacji Urzędu m. st. 

Warszawy jako organ prowadzący ZSS 85 zwróciło się do nas z prośba o utworzenie nowej, 

dodatkowej lokalizacji SPDP nr 5. Jako miejsce lokalizacji zaproponowany został budynek C, 

nieruchomości przy ul. Rzymowskiego 36 znajdującej się w południowej części dzielnicy 

Mokotów. Jest to lokalizacja w bardzo dogodnym miejscu pod względem bliskości 

i komunikacji z dzielnicami Ursynów i Wilanów, zarówno transportem miejskim jak 

i indywidualnym, w tym również MTON. Ww. budynek C jest budynkiem wolnostojącym, 

częściowo podpiwniczonym o powierzchni 714 m2, znajdującym się w kompleksie budynków 

wykorzystywanych również na cele edukacyjne oraz na potrzeby innych urzędów. Budynek 

zostanie całkowicie wyremontowany i zaadoptowany na specyficzne potrzeby szkoły 

kształcącej młodzież z niepełnosprawnościami. Obecnie prowadzone są prace projektowo-

przygotowawcze do rozpoczęcia remontu budynku. 

Dlaczego my? 
W toku rozmów inicjujących powstanie dodatkowej lokalizacji wielokrotnie akcentowano, 

że w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 pracuje doświadczona kadra, która od wielu lat zapewnia 

swoim uczniom specjalistyczną ofertę edukacyjno-terapeutyczną oraz wysoki poziom 

kształcenia. Podkreślano również, co jest niezwykle istotne, że szkoła cieszy się popularnością 

i szacunkiem wśród rodziców uczniów. W związku z tym ta propozycja została skierowana 

właśnie do kierownictwa naszej szkoły a po wnikliwej analizie przyjęta do realizacji jako 

ogromne wyzwanie, o niezwykle ważnym społecznie znaczeniu. 

Jakie są najbliższe plany? 
W roku szkolnym 2022/23 planuje się nabór do SPDP nr 5 do czterech klas pierwszych. 

Wszystkie cztery rozpoczną naukę przy ul. Elektoralnej 12/14. Dwie z nich będą docelowo 

zlokalizowane w dotychczasowej siedzibie (będą to w większości absolwenci naszej szkoły 

podstawowej). Natomiast dwie klasy, złożone przede wszystkim z absolwentów innych szkół 

podstawowych zamieszkałych na terenie południowych dzielnic Warszawy będą docelowo 

zlokalizowane przy ul. Rzymowskiego 36. Uczniowie przyjęci do szkoły z tego naboru w roku 

szkolnym 2022/23 i ich rodzice będą od początku swojej nauki w SPDP nr 5 wiedzieć, do której 

klasy zostali przyjęci i gdzie będzie docelowe miejsce realizacji ich nauki. 

Planowany termin przenosin do nowo wyremontowanego budynku dla dwóch klas pierwszych 

to II semestr roku szkolnego 2022/23 (luty 2023 r.). 



Wszyscy uczniowie, którzy są aktualnie uczniami SPDP nr 5 będą w dalszym ciągu kontynuować 

naukę przy ul. Elektoralnej 12/14. 

Nie planuje się przeniesienia całej szkoły SPDP nr 5 do budynku C przy ul. Rzymowskiego, gdyż 

tam docelowo będzie uczyć się maksymalnie 8 oddziałów klasowych (obecnie w SPDP nr 5 jest 

13 oddziałów), a w związku ze stale rosnącymi potrzebami intencją m. st. Warszawy jest 

tworzenie nowych, dodatkowych miejsc edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami. 

Wszyscy uczniowie w nowej, dodatkowej lokalizacji będą „pochodzić” z naborów na kolejne 

lata szkolne, najprawdopodobniej po dwa oddziały w każdym kolejnym roku szkolnym. 

Ponadto będzie zapewnione bliskie sąsiedztwo takiej szkoły uczniom i rodzinom 

z południowych dzielnic miasta – Ursynowa, Mokotowa, Wilanowa. 

W lokalizacji przy ul. Rzymowskiego 36 planuje się zatrudnienie nowej kadry nauczycielskiej 

oraz administracyjno-pomocniczej. Obecni nauczyciele ZSS 85 będą mogli być zatrudnieni 

w obu lokalizacjach lub tylko w jednej z nich w zależności od potrzeb szkoły ale również 

z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji danej osoby. 

Zdajemy sobie sprawę z ogromnego wyzwania jakim jest tworzenie nowej szkoły w nowym 

miejscu jednakże dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu nas wszystkich ufamy, że to zadanie 

ma szansę na powodzenie, a nowo wyremontowany budynek szybko zatętni życiem i stanie 

się miejscem bezpiecznym, przyjaznym, twórczym i najbliższym dla przyszłych uczniów, 

rodziców, nauczycieli i pracowników. 

Wszystkich Państwa, dla których powyższa informacja jest niejasna lub niewystarczająca 

zapraszam do kontaktu indywidualnego, z powodów pandemicznych wyłącznie mailowego 

pod adresem: 

atyminska@edu.um.warszawa.pl 

        W imieniu kierownictwa szkoły 

        Agnieszka Tymińska 

        dyrektor 
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