
 
Osiągnięcia uczniów 

 

• wysoki  poziom nauczania  

• szereg sukcesów w konkursach 

pozaszkolnych i zawodach sportowych 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła zapewnia:  

• wysoko wykwalifikowaną kadrę 

pedagogiczną 

• opiekę pedagoga, psychologa, pielęgniarki 

• naukę w systemie jednozmianowym 

• dobrze wyposażone pracownie szkolne  

• bibliotekę multimedialną 

• stołówkę i bufet 

 

 

Szkoła wyposażona 

jest w monitoring. 

 

 
 

Szkoła oferuje 
 

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać 

z szeregu zajęć pozalekcyjnych: 

• kół przedmiotowych i zainteresowań  

(teatralne, plastyczne, chór, SKS, zajęcia dla 

uczniów uzdolnionych matematycznie, językowo i 

inne) 

• zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  

z języka polskiego i matematyki 

• zajęć przygotowujących do egzaminów 

zewnętrznych 

 

Uczniowie biorą udział w licznych akcjach 

charytatywnych. Bardzo prężnie działa wolontariat. 

 

 

Korzystamy z dziennika elektronicznego. 

 
Uczniowie nowych klas we wrześniu biorą udział  

w wyjeździe integracyjnym. 

 

Organizowane są wycieczki zagraniczne, w tym 

warsztaty językowe w krajach anglojęzycznych. 
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Nasza szkoła: 
 

✓ Dobrze uczy  

✓ Ocenia sprawiedliwie 

✓ Uczy myśleć  

✓ Rozwija społecznie 

✓ Pomaga uwierzyć w siebie 

✓ Przygotowuje do przyszłości 

 

Szkoła Podstawowa nr 373 

 im. I. J. Paderewskiego  

03-913 Warszawa 

ul. Angorska 2 

tel. 22 617-57-24 

fax: 22 616-37-12 

e-mail: sekretariat@sp373.srv.pl 

www.sp373.srv.pl 

 

dyrektor szkoły 

mgr Katarzyna Spychała 

 

 

Theatrick 



Jasełka szkolne 

Rocznica stanu wojennego 

„Paderki” 

Rekrutacja – ważne daty: 
 

Zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów 

do klas IV i VII odbędzie się w środę  21 lutego 

2018r.  o godzinie 18.00. 

Od godziny 17.30 zapraszamy kandydatów 

na spotkanie z uczniami i nauczycielami naszej 

szkoły.   

-7 czerwca 2018r.  godz. 900 

sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas 

dwujęzycznych (kandydaci proszeni są o przybycie do 

szkoły o  20 minut wcześniej; należy posiadać 

legitymację szkolną i przybory do pisania 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do SP-373 

zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły. 

www.sp373.srv.pl 

 
Szkoła oferuje 

W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest 

utworzenie 3 oddziałów klas siódmych: 

• 2 oddziały dwujęzyczne  

język obcy pierwszy: angielski – 5 godz.;  

język obcy drugi: niemiecki, hiszpański 

lub rosyjski – 2 godz., przedmioty nauczane 

dwujęzycznie chemia, biologia. 

 

• 1 oddział ogólny  

język obcy pierwszy: angielski – 3 godz.;  

język obcy drugi: niemiecki, hiszpański 

lub rosyjski – 2 godz.; 

Planujemy też utworzenie: 

• 2 oddziałów zerowych (dla 6-latków) 

• 3 oddziałów klas I 

• oddziałów na innych poziomach o ile 

będzie min. 20 kandydatów 

Na Angorskiej realizujemy różne 

projekty i programy 

 dla uczniów, m.in.: 

-„Bliżej Rynku Pracy” projekt 

współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej 

- Wars i Sawa - program pracy z uczniem 

zdolnym 

-“Latająca szkoła Rocka” we współpracy  

z Fundacją Promocji Kultury „Szkoła Rocka” 

-„ Varsavianistyczna szkoła”  

-„Trzymaj formę” 

 

Z życia szkoły   

 

 

 
Drużyna unihokeja 

 

 
Lekcja geografii w terenie 

 

 
Wolontariat w akcji 

 

 

Świąteczna akcja 

charytatywna uczniów naszej 

szkoły 

 

 


