
 

 

UCHWAŁA NR XIII/260/2015 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie połączenia Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A i Szkoły Podstawowej 

nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 

w Warszawie, ul. Kadetów 15 

Na podstawie art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 1d i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
1)

) oraz art. 12 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.
2)

) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2015 r. łączy się Przedszkole nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A i Szkołę 

Podstawową nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9  

w Warszawie, ul. Kadetów 15. 

§ 2. Akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15 stanowi 

załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15 nadaje się pierwszy statut 

w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały. 

§ 4. Akt założycielski Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A otrzymuje brzmienie załącznika 

nr 3 do uchwały. 

§ 5. Akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15 

otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do uchwały. 

§ 6. 1. Mienie będące w zarządzie przedszkola i szkoły, o których mowa w § 1, według stanu na dzień 

połączenia, przekazuje się w zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15. 

2. Z dniem połączenia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15 przejmuje 

należności i zobowiązania przedszkola i szkoły, o których mowa w § 1. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 

2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 

2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 

115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 

216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 

219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 

622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 

87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 

911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532. 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy i na tablicach informacyjnych Przedszkola  

nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A i Szkoły Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie,  

ul. Kadetów 15. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/260/2015 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

Na podstawie art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 1d i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr XIII/260/2015 Rady m.st. 

Warszawy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie połączenia Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A 

i Szkoły Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15 w Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15 

z dniem 1 września 2015 r. tworzy się: 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9  

w Warszawie, ul. Kadetów 15  
 

w skład którego wchodzą: 

1. Przedszkole nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A, 

2. Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła  

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

 

 

Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

Otrzymują: 

1. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. Dyrektor Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A, 

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15, 

4. aa. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/260/2015 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

STATUT 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie 

ul. Kadetów 15 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15, zwany dalej „Zespołem”, jest 

zespołem publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej, działającym w szczególności na 

podstawie: 

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, 

z późn. zm.); 

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.); 

5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. poz. 532); 

6) statutu Zespołu. 

§ 2. Siedziba Zespołu mieści się w Warszawie przy ul. Kadetów 15. 

§ 3. Organem prowadzącym Zespół jest miasto stołeczne Warszawa. 

§ 4. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

§ 5. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przedszkole nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A; 

2) Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15. 

§ 6. Zespół jest jednostką budżetową. 

§ 7. Ilekroć w statucie jest mowa o uczniach należy przez to rozumieć odpowiednio także wychowanków 

przedszkola. 

Rozdział 2. 

Organ Zespołu 

§ 8. Organem Zespołu jest Dyrektor. 

§ 9. Dyrektor Zespołu: 

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, chyba że nie jest nauczycielem; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 

aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 

Zespołu; 
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6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez Zespół; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych; 

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg  sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki 

w szkole wchodzącej w skład Zespołu; 

9) stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu; 

10) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu, 

podjętych w zakresie ich kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie 

zawiadamia o tym organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

11) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących 

nauczycielami i decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

Zespołu, 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu; 

12) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów. 

§ 10. 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radami pedagogicznymi i rodzicami 

przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu oraz samorządem uczniowskim szkoły wchodzącej w skład 

Zespołu. 

2. Dyrektor przedstawia radom pedagogicznym przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu, 

nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu. 

§ 11. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku, gdy nie utworzono 

stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel, wyznaczony przez organ prowadzący. 

§ 12. W przedszkolu i szkole wchodzących w skład Zespołu funkcjonują odrębne rady pedagogiczne i rady 

rodziców, a w szkole wchodzącej w skład Zespołu - także samorząd szkolny. 

Rozdział 3. 

Organizacja Zespołu 

§ 13. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział. 

§ 14. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora. 

§ 15. Zespół zapewnia bezpieczeństwo uczniów oraz ochrania ich zdrowie: 

1) w czasie pobytu w Zespole poprzez: 

a) dyżury nauczycieli i innych pracowników w budynku i jego otoczeniu zgodnie z ustalonym 

harmonogramem dyżurów, 

b) prowadzenie wszelkich zajęć pod nadzorem nauczycieli, 

c) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu, 

d) zapewnienie różnorodności zajęć w każdym dniu; 

2) w czasie pobytu poza Zespołem poprzez: 

a) przydzielanie opiekunów wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) zgłaszanie właściwym służbom autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej, 
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c) zaopatrzenie uczniów w odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej w czasie prac na rzecz 

Zespołu lub środowiska. 

§ 16. W budynkach Zespołu zapewnia się: 

1) oznaczenie dróg ewakuacyjnych i wywieszenie planu ewakuacji w widocznych miejscach; 

2) odpowiednią wentylację i ogrzewanie oraz właściwe oświetlenie sal lekcyjnych; 

3) odpowiednie oznakowanie miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom 

nieuprawnionym; 

4) zabezpieczenie schodów balustradami z poręczami, a stopni schodów powierzchnią antypoślizgową; 

5) wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego w odpowiedni sprzęt, a świetlicy, pokoju nauczycielskiego 

i sekretariatu w apteczki. 

§ 17. Wejście na teren Zespołu zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający przebywanie na terenie osób 

nieuprawnionych. 

§ 18. Zespół  prowadzi działania profilaktyczne polegające na: 

1) szkoleniu wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach oraz udzielania pierwszej pomocy; 

2) dostosowaniu wymiarów ławek uczniowskich, stolików przedszkolnych, krzeseł i innego sprzętu 

przedszkolnego i szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz wymagań ergonomii; 

3) zapewnieniu uczniom opieki lekarskiej i pielęgniarskiej; 

4) omawianiu zasad bezpieczeństwa podczas zajęć z uczniami. 

Rozdział 4. 

Nauczyciele i inni pracownicy 

§ 19. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

§ 20. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Działania nauczyciela powinny być podporządkowane trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów. 

§ 21. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) realizowanie obowiązującego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania; 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

3) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

4) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów; 

5) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

7) czynny udział w pracy rady pedagogicznej oraz realizowanie jej uchwał podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących; 

8) współpraca z rodzicami. 

§ 22. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Zespole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych 

oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
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4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie 

różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 

i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 23. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy 

uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji 

rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej 

we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 24. Nauczyciel bibliotekarz w szczególności: 

1) gromadzi zbiory biblioteki szkolnej zgodnie z potrzebami czytelników, dokonując ich ewidencji oraz 

opracowania bibliotecznego; 

2) udostępnia książki i inne źródła informacji; 

3) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

4) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów; 

5) wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się; 

6) organizuje działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną; 

7) udziela informacji bibliotecznych i bibliograficznych oraz informuje o nowych nabytkach lub książkach 

szczególnie wartościowych; 

8) udziela innym nauczycielom pomocy w ich pracy dydaktycznej; 

9) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa; 

10) opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniające wnioski nauczycieli, uczniów i ich rodziców; 

11) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem; 

12) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację. 

§ 25. 1. Zadaniem pracowników administracyjnych i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania 

Zespołu, utrzymanie budynków Zespołu i ich otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów, 

dbanie o ład i czystość w budynkach Zespołu i wokół nich. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala Dyrektor. 

Rozdział 5. 

Postanowienie końcowe 

§ 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się postanowienia statutów przedszkola 

i szkoły wchodzących w skład Zespołu. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/260/2015 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSZKOLA 

Na podstawie art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr XIII/260/2015 Rady m.st. Warszawy 

z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie połączenia Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A i Szkoły 

Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w 

Warszawie, ul. Kadetów 15: 

z dniem 1 września 2015 r. akt założycielski przedszkola otrzymuje brzmienie: 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15 

Przedszkole nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A 
 

Przewodnicząca 

Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

 

 

Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A, 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. aa. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/260/2015 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Na podstawie art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr XIII/260/2015 Rady m.st. Warszawy 

z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie połączenia Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A i Szkoły 

Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w 

Warszawie, ul. Kadetów 15: 

z dniem 1 września 2015 r. akt założycielski szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie: 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15 

Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, 

ul. Kadetów 15 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie. 

 

Granice obwodu przebiegają: 

- od strony północnej:  
północno-zachodni brzeg kanału Nowa Ulga, 

 

- od strony wschodniej:  
południowo-zachodnia strona drogi bez nazwy stanowiąca działkę 33 w obrębie ewidencyjnym  

3 13 10, oś Kanału Zerzeńskiego, 

 

- od strony południowej:  
oś kanału Ujście, 

 

- od strony zachodniej:  
nurt rzeki Wisły.  

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części:  
ul. Burakowa, ul. Gułowska, ul. Kadetów, ul. Kosmatki, ul. Narodowa, ul. Nasturcjowa, ul. Ogrody, ul. 

Papierowa, ul. Poprawna, ul. Sęczkowa, ul. Stoczniowców, ul. Wał Miedzeszyński - od nr 462 do nr 642, ul. 

Wąbrzeska, ul. Wojsławicka, ul. Zabielska, ul. Zgodna. 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15, 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. aa. 
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