
Oferta Szkoły Podstawowej przy ul. Boremlowskiej 6/12 
skierowana do Rodziców i Uczniów klas III i VI 

Szanowni Państwo!
 

W roku szkolnym 2017/2018 Państwa  dzieci  rozpoczną naukę w kolejnej  klasie  szkoły
podstawowej.  W związku  z  założeniami  nowej  reformy  i  zmianami  w  rejonizacji  szkół  mają
Państwo  możliwość  wyboru,  w  której  placówce  Wasze  dzieci  będą  kontynuowały  naukę.  
Proponujemy Państwa dzieciom edukację w budynku nowo tworzonej Szkoły Podstawowej przy  
ul.  Boremlowskiej  6/12.  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się  z  naszą ofertą,  odwiedzenia
szkoły i strony internetowej, a także poznania warunków nauczania. 

         Jesteśmy szkołą  z  tradycją,  która  wykształciła  wielu  wartościowych  ludzi.  To  bezpieczne
miejsce posiadające monitoring,  położone z  dala  od zagrożeń miasta,  w zaciszu,  wśród zieleni,
które wyróżnia niecodzienna obyczajowość i wypracowane przez lata tradycje. Tutaj każdy uczeń 
czuje się  zauważony i  doceniony,  otrzymuje  stosowną pomoc i  wsparcie  oraz  odnosi  sukcesy  
w różnych dziedzinach, odkrywa i rozwija swoje pasje i talenty.

         Od  roku  szkolnego  2011/12  tworzymy  klasy  integracyjne,  które  zapewniają  uczniom
niepełnosprawnym optymalne warunki rozwoju w duchu tolerancji. Zaletą takiej klasy jest mniejsza
liczebność od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W takiej klasie pracuje
dwóch  nauczycieli,  którzy  nie  boją  się  wyzwań,  nietypowych  problemów,  ludzi  cierpliwych  
i  wrażliwych.  Zapewniamy  pomoc  pedagoga,  psychologa,  logopedy,  terapeuty  pedagogicznego
i  socjoterapeuty. Realizujemy  wszystkie  zalecenia  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej.

     Wykorzystujemy dziennik elektroniczny Librus, czyli system kontroli frekwencji i postępów 
w nauce. Korzyści dla rodziców płynące z jego korzystania to:

 możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, 

 stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce, 

 szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą, a domem rodzinnym. 

         Szkoła  skupia  zespół  doświadczonych  nauczycieli,  pasjonatów  i  specjalistów.  Większość
nauczycieli  ukończyła dwa kierunki  studiów,  wszyscy mają wieloletnie  doświadczenie  w pracy
z  młodzieżą  oraz  indywidualne  podejście  do  ucznia.  Mamy  nauczycieli  doświadczonych  
w nauczaniu  przedmiotów,  z  którymi  Państwa  dzieci  zetkną  się  w  kolejnych  latach  edukacji  
w szkole podstawowej, szczególnie takich jak - chemia, fizyka, geografia, biologia. 

         Społeczną postawę naszych uczniów kształtujemy w szkolnym wolontariacie,  Samorządzie
Uczniowskim, uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych. Szkoła jest miejscem integracji
uczniów, rodziców i nauczycieli, które sprzyja wszechstronnemu rozwojowi. 



Oferujemy:

 naukę w ośmioletniej szkole podstawowej  na jedną zmianę na wszystkich poziomach,

 świetlicę szkolną czynną w godzinach  7.00 – 18.00, a na niej „odrabianki” , zajęcia 

artystyczne i  w myśl zasady   „nie ma złej pogody, tylko złe ubrania” zadbany o to,           
aby codziennie dostarczyć dzieciom odpowiednia porcję ruchu i zabaw na świeżym 
powietrzu,

 utworzenie oddziałów integracyjnych w miarę potrzeb,

 nauczanie języka angielskiego w zależności od stopnia znajomości języka oraz nauczanie    

od podstaw drugiego języka: niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego,

 wszechstronny rozwój fizyczny poprzez zajęcia na pływalni w klasach II, zmodyfikowany 

program nauczania wf - u z elementami tańca, zajęcia taneczne, siłownię, zajęcia                   
z gimnastyki korekcyjnej oraz sztuki walki,

 zajęcia prowadzone  przez bardzo dobrze wykwalifikowanych specjalistów, stosujących 

skuteczne, ciekawe formy pracy i metody nauczania (metody aktywizujące, projekty 
edukacyjne,  np. Szkoła przyjazna prawom człowieka, Trzymaj Formę, Szkoła z klasą, 
Szkoły Dialogu), 

 dobrą bazę szkoły - pracownie przedmiotowe wyposażone w odpowiednie pomoce 

naukowe, tablice interaktywne, projektory multimedialne, pracownię informatyczną            
ze stałym dostępem do Internetu, dwie sale gimnastyczne (w tym jedna ze ścianą lustrzaną 
przystosowana do zajęć tanecznych), siłownię, bibliotekę z centrum multimedialnym, 
pracownię językową ze sprzętem multimedialnym – słuchawkami, tabletami dla każdego 
ucznia, do września wybudowany będzie nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, sale 
lekcyjne i toalety zostaną przystosowane do potrzeb uczniów w każdym wieku,

 bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów                    

w zależności od potrzeb ukierunkowanych na pracę z uczniem zdolnym lub mającym 
trudności w nauce, podczas których uczniowie zgłębią i utrwalą wiedzę z poszczególnych 
dziedzin, mogą też liczyć na fachową pomoc specjalistów, 

 zajęcia rozwijające zdolności plastyczne i muzyczne, np. papieroplastyka, origami, 

 pobudzenie wyobraźni i odkrywanie własnej wrażliwości poprzez kontakt ze sztuką: 

koncerty w Filharmonii Narodowej, teatr, film, muzea, prelekcje tematyczne, spotkania         
z ciekawymi ludźmi,

 realizację wielu ciekawych programów z poszczególnych przedmiotów (eTwinning – 

europejska współpraca szkół na platformie online, udział w programach Insta.Ling oraz 
ReadySteadySpeak – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, Lepsza Szkoła – 
monitoring umiejętności matematycznych),

  stołówkę szkolną, ciepłe i smaczne dwudaniowe obiady wraz z deserem w przystępnej 

cenie, 

 dobrze wyposażony gabinet profilaktyki zdrowotnej i opiekę pielęgniarki,

 przyjazne nauczanie i realizację podstawy programowej poprzez lekcje w terenie: Centrum 

Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Pragi, Muzeum Historii 
Żydów Polskich, "Ogród - Ostoja zwierząt", zielone szkoły,  pokazy doświadczeń 
chemicznych itp. 



Wyróżnia nas:

 jesteśmy szkołą kameralną, 

 każdy uczeń jest traktowany jako jednostka, nie "ginie w tłumie", nikt nie jest anonimowy, 

 ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych, która rozwija pasje i zainteresowania (działający od    

14 lat szkolny teatr "Epizod" prowadzony przez kwalifikowanego instruktora teatralnego, 
zespół taneczny „Dance Killers” prowadzony przez instruktorów tańca ze szkoły tanecznej 
Egurolla Dance Studio , "Ogród - Ostoja zwierząt", który powstał na terenie naszej szkoły 
w ramach Programu Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju jako centrum 
dydaktyczne dla szkół Dzielnicy Praga Południe, 

 szkolny klub wolontariatu, Caritas działający przy szkole,

 dobra organizacja i bezpieczeństwo, w tym monitoring 14 kamer w budynku i na zewnątrz, 

 zagraniczne wyjazdy językowe m.in. do Londynu, Berlina, Moskwy,

 współpracujemy ze szkołą w obwodzie moskiewskim.

 

W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej gwarantujemy:

 terapię pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

 rewalidację, 

 zajęcia socjoterapeutyczne, 

 logopedię, 

 opiekę psychologa i pedagogów, 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

 gimnastykę korekcyjną, 

 zajęcia terapii integracji sensorycznej,

 nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych. 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z Panią Dyrektor i nauczycielami          
oraz zwiedzanie budynku szkoły w dniu 02.03.2017 r. (tj. czwartek) o godzinie 18.00.


