
Szkoła Podstawowa nr 373
im. I. J. Paderewskiego 



ANGORSKA 
ZAPRASZA!

Nasza szkoła łączy w sobie tradycję i 

nowoczesność. U nas każdy uczeń czuje się 

dobrze i może rozwijać swoje pasje i talenty.





Szkoła przyjazna dzieciom…

• 22 sale lekcyjne
• wyremontowana sala gimnastyczna
• świeżo wyremontowane boisko

• nowy plac zabaw dla najmłodszych 



…i szkoła przyjazna rodzicom ;)
W świetlicy w godzinach 7.00-17.30 opiekę mogą znaleźć dzieci z kl. I-IV,

a jeśli zajdzie taka potrzeba to również kl. V.





Nasze sale dla najmłodszych

•świeżo wyremontowane i wyposażone w nowe meble i pomoce 
•każde dziecko ma szufladkę, w której zostawia książki i zeszyty



Pracownie

•informatyczna z osobnymi stanowiskami dla każdego ucznia
•geograficzna, 

•fizyczno-chemiczna,
• biologiczna 

•dwie pracownie matematyczne. 



Mulitimedia

W każdej sali lekcyjnej jest sprzęt umożliwiający korzystanie z zasobów Internetu 
(projektory, tablice multimedialne lub monitory interaktywne).



Stołówka

Codziennie dzieci mogą zjeść smaczne domowe obiady,
gotowane na miejscu w wyremontowanej i dobrze wyposażonej kuchni.



W czasie przerw

W szkole jest biblioteka, a na korytarzach wspaniałe gry.



Szkoła rozwijająca talenty

W szkole działa chór, koła zainteresowań. Uczniowie mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć 
pozalekcyjnych organizowanych przez nauczycieli i realizatorów zewnętrznych.



Szkoła rozwijająca talenty

Ze szkoła współpracuje Fundacja „Szkoła Rocka”.



Szkoła rozwijająca talenty

Szkoła zapewnia różnorodne formy uprawiania sportu, a uczniowie odnoszą na tym 
polu wiele sukcesów. 



Nasza kadra

Nauczyciele

Mamy dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, 

która stale się doskonali. 

Specjaliści

W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, 

terapeuta pedagogiczny, logopeda i doradca 

zawodowy

Opieka medyczna

Opiekę nad uczniami przez pięć dni w tygodniu 

sprawuje pielęgniarka.

Pracownicy administracji

Nieocenionym wsparciem są nasi pracownicy 

administracji i obsługi.



Projekty
i programy

Unijny Program 
Bliżej Rynku Pracy

Trzymaj Formę

Akademia Kubusia 
Puchatka

Decyduję
świadomie

Varsavianistyczna Szkoła

Projekt wspierania 
uczniów uzdolnionych 

Wars i Sawa 



Rozwój zainteresowań

Konkursy plastyczne

Nasi uczniowie biorą 
udział w konkursach 
plastycznych

Języki

Uczniowie od klasy VII mogą 
wybierać drugi język obcy 
spośród: j. niemieckiego, 

rosyjskiego i hiszpańskiego

Talenty wokalne

Uczniowie chętnie pokazują 
swoje talenty podczas 
uroczystości szkolnych takich 
jak Jasełka czy Dzień Patrona

Konkursy

Uczniowie biorą udział 
w licznych konkursach 

przedmiotowych







Lubimy się bawić… niezależnie od pogody!



Lubimy się bawić… w karnawale!



Lubimy się bawić… w karnawale!



Lubimy się bawić… na wycieczkach!



Lubimy się bawić… na zawodach!



Lubimy się bawić… na korytarzach!



Lubimy się bawić… po prostu!



W szkole prężnie 
działa wolontariat

Organizujemy różne akcje np. mobilna 

szafa, świąteczna paczka, jarmark, pisanie 

kartek.



są doceniani za swoją pracę 
na rzecz innych.

Wolontariusze



Uczymy się nie tylko
w murach szkoły

Wychodzimy na wycieczki, do muzeów, CNK,

do Sejmu, a także na lekcje do biblioteki.



Nauka u nas  jest 
ciekawa

Nasi nauczyciele często proponują 

nam różne formy nauki np. projekty, 

dramę, spotkania z ciekawymi ludźmi



Nauka u nas  jest 
ciekawa

Odbywają się spotkania z pisarzami,

strażą miejską, a także spotkania

edukacyjne.



Życie kulturalne
W szkole często odbywają się koncerty

filharmonii oraz teatrzyki, również w

języku angielskim.







dba o rozwój dzieci

W świetlicy powstają przepiękne prace

plastyczne oraz są organizowane różne

dni tematyczne i konkursy.

Świetlica







Kontakt

sekretariat@sp373.srv.pl

tel. 22 617 57 24

facebook.com/SP373


