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Wartości, które pielęgnujemy:

INTEGRACJA POZNAWANIE 
ŚWIATA

WIEDZA

WRAŻLIWOŚĆ SPORT



Indywidualny charakter klas IV

Charakter klasy sportowa artystyczna językowa integracyjna „cyfrowi” „badacze” kulturowo-
medialna

Jacy uczniowie?  zainteresowani 
sportem,

 uwielbiający 
ruch 
i aktywność.

wrażliwi na 
muzykę, 
sztukę, 

 uzdolnieni 
plastycznie, 
muzycznie, 

 zmotywowani 
do intensywnej 
nauki języków
obcych,

 uczniowie, którzy 
potrzebują 
wsparcia 
dodatkowego 
nauczyciela. 

 otwarci, 
empatyczni

 zafascynowani 
światem liczb,

wykazujący 
zdolności 
matematyczne,

 lubiący pracę 
z komputerem.

 lubiący 
eksperymentować,

 odkrywający na 
podstawie 
doświadczeń.

 lubiący 
czytać, pisać, 
tworzyć,
poszukiwać, 
wnioskować

Rozwijane 
talenty

aktywność 
fizyczna, 
motywacja, 
dyscyplina

śpiew, taniec, 
zdolności 
plastyczne

rozwijanie 
indywidualnych 
predyspozycji 
językowych,
rozwijanie 
umiejętności 
komunikacyjnych

otwartość na 
drugiego człowieka, 
kompetencje 
społeczne, 
samoocena

myślenie 
matematyczne, 
odkrywanie świata 
informatyki

wiedza przyrodnicza, 
samodzielność 
w nauce

twórcze pisanie, 
zdolności 
komunikacyjne, 
odkrywanie 
historii 

Rekrutacja kwalifikacja na podstawie deklaracji oraz konsultacji z dotychczasowym wychowawcą



Praktyczny wymiar pogłębiania wiedzy

Charakter 
klasy

sportowa artystyczna językowa integracyjna „cyfrowi” „badacze” kulturowo-medialna

Sposoby 
realizacji

 10 godzin 
wychowania 
fizycznego

 udział 
w zawodach

 opieka 
i mentoring 
trenera

 autorski program 
nauczania w-f

 zajęcia dla 
uczniów 
zdolnych

 lekcje w formie 
warsztatów 
artystycznych

 możliwość 
rozwijania pasji 
w ramach grupy 
3W lub szkolnym 
zespole
instrumentalno-
wokalnym,

 udział 
w konkursach 
artystycznych

 zajęcia dla 
uczniów zdolnych

 3godziny 
tygodniowo 
języka 
angielskiego,

 zajęcia językowe 
z Native 
Speaker’ami,

 warsztaty 
językowe,

 możliwość 
udziału w kołach 
językowych,

 udział 
w konkursach 
przedmiotowych 

 zajęcia dla 
uczniów 
zdolnych

 rozwijanie pasji 
w ramach kół 
zainteresowań

 wsparcie 
pedagoga 
wspomagającego

 indywidualne 
podejście do 
możliwości 
i potrzeb uczniów

 zajęcia dla 
uczniów zdolnych

 lekcje łączące 
wiedzę 
matematyczną
z technologią 

informatyczną
 udział 

w konkursach 
przedmiotowych

 dostęp do 
darmowego 
pakietu 
Office 365

 zajęcia  dla 
uczniów 
zdolnych

 lekcje 
pogłębiające 
wiedzę 
przyrodniczą 
w wymiarze 
praktycznym

 przygotowanie 
do konkursów 
przedmiotowych

 zajęcia dla 
uczniów zdolnych

 lekcje języka 
polskiego 
w formie 
warsztatów 
twórczych

 Czytelniczy Klub 
Dyskusyjny 

 udział 
w projektach 
rozszerzających 
wiedzę 
historyczną

 udział 
w konkursach 
przedmiotowych

 żywe lekcje 
historii

 koło 
dziennikarskie

 zajęcia dla 
uczniów zdolnych



Rozszerzanie spektrum zainteresowań w klasie VII i VIII

Charakter 
klasy

sportowa artystyczna dwujęzyczna integracyjna „cyfrowi” „badacze”
kulturowo-
medialna

Sposoby 
realizacji

 10 godzin 
wychowania 
fizycznego

 udział 
w zawodach

 opieka 
i mentoring 
trenera

 autorski 
program 
nauczania w-f

 zajęcia dla 
uczniów 
zdolnych

 przygotowanie 
do egzaminu 
ósmoklasisty

 lekcje w formie 
warsztatów 
artystycznych

 możliwość 
rozwijania pasji 
w grupie 3W

 udział 
w konkursach 
artystycznych

 zajęcia dla uczniów 
zdolnych

 przygotowanie do 
egzaminu 
ósmoklasisty

 5 godzin tygodniowo 
języka angielskiego

 nauczanie geografii, 
biologii, historii w języku 
angielskim i polskim 

 zajęcia językowe z Native 
Speaker’ami

 warsztaty językowe
w Wielkiej Brytanii

 udział 
w przedstawieniach 
teatralnych w języku 
angielskim

 lekcje języka 
angielskiego w formie 
konwersatorium

 udział w konkursach 
przedmiotowych 

 zajęcia dla uczniów 
zdolnych

 koła językowe
 przygotowanie do 

egzaminu ósmoklasisty

 rozwijanie pasji 
w ramach kół 
zainteresowań

 zajęcia dla 
uczniów zdolnych

 wsparcie 
pedagoga 
wspomagającego

 indywidualne 
podejście do 
możliwości 
i potrzeb 
uczniów

 przygotowanie 
do egzaminu 
ósmoklasisty

 lekcje łączące 
wiedzę 
matematyczną 
z technologią 
informatyczną

 udział 
w konkursach 
przedmiotowych

 zajęcia dla uczniów 
zdolnych

 przygotowanie do 
egzaminu 
ósmoklasisty

 lekcje 
umożliwiające 
doświadczanie 
chemii, biologii, 
fizyki

 przygotowanie do 
konkursów 
przedmiotowych

 BIO-sfera –
program zajęć 
laboratoryjnych, 
doświadczenia 
biologiczne, 
fizyczne, 
chemiczne

 zajęcia dla uczniów 
zdolnych

 przygotowanie do 
egzaminu 
ósmoklasisty

 lekcje języka 
polskiego 
w formie 
warsztatów 
twórczych

 Czytelniczy Klub 
Dyskusyjny 

 udział 
w projektach 
rozszerzających 
wiedzę 
historyczną

 udział w 
konkursach 
przedmiotowych 
oraz konkursach 
dziennikarskich

 zajęcia dla 
uczniów zdolnych

 żywe lekcje 
historii

 przygotowanie 
do egzaminu 
ósmoklasisty



Osiągnięcia naszych uczniów - wiedza

Laureaci ogólnopolskich 
i międzynarodowych 

konkursów 
przedmiotowych:

Alfik, Kangur, Olimpus

Laureaci kuratoryjnych 
konkursów 

przedmiotowych: 
matematyka, język polski

Najwyższe i bardzo wysokie 
wyniki dydaktyczne:

średnia ocen, sprawdziany 
szóstoklasistów

Nie samą nauką…



Osiągnięcia naszych uczniów – sport

Medaliści Mistrzostw 
Polski

Członkowie Kadr 
Narodowych

Finaliści Programu 
Polskiego Związku 
Zapaśniczego oraz 

Ministerstwa Sportu 
i Turystyki Zapasy Sportem 

Wszystkich Dzieci
w latach 2014-2017

Sportowa Drużyna Roku
Plebiscyt na Najlepszych 
Młodych Sportowców na 

Białołęce

Sportowa motywacja 
i dyscyplina doskonałym 

sposobem na wysokie 
wyniki w nauce!

Radosław Radtke – trener, 
wychowawca

Tytuł Sportowej 
Osobowości Roku 2017

UKS Talent
I miejsce w Warszawskiej 

Olimpiadzie Młodzieży 2016-17
I miejsce w Polsce w grupie 

młodzików styl klasyczny

I nie tylko sport…



Osiągnięcia naszych uczniów – działalność 
społeczna

Wolontariat
działalność na rzecz 

mieszkańców Białołęki 
uhonorowana przez 

władze dzielnicy

Dzień na TAK

„Ośmiu Wspaniałych” 
Laureatką w 2017 r. 

nasza uczennica
2015/2016r. laureat 

w kategorii grupowej

Żółte Pola Nadziei 

Wsparcie Pikników 
Rodzinnych 

Dzień Anioła
Kwesty, 

akcje nakrętkowe, 
charytatywne



Osiągnięcia naszych uczniów – śpiew, taniec, 
zabawa

Grupa 3W

Wielokrotnie nagradzana, coraz 
częściej dostrzegana.

 Teledysk „To tylko taniec” zajął II 
miejsce w XXII Otwartym Konkursie 

Teatralnym i Filmowym MASKA 2016. 
Wyróżnienie w ogólnopolskim 

konkursie na klip muzyczny 
Minutowa Piosenka Klasowa – 2017. 

Zespół wokalno–instrumentalny STRUMYCZEK

 V Mazowiecki Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem -
Nagroda specjalna + Koncert Laureatów 

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Będzin 
2015 - etap mazowiecki

 XV Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej 
Twórczości Artystycznej - wyróżnienie

 XXII Otwarty Konkurs Wokalno - Muzyczny DEBIUTY 
2016 - miejsce I + Koncert Laureatów

 Festiwal Pieśni Sakralnej Grójec 2016 - miejsce III
•XXXVI Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów 

Artystycznych - miejsce II



Dodatkowe informacje - narzędzia

Zaplecze 
sportowe

Udział w programach 
międzynarodowych

Nowoczesne 
pracownie 

przedmiotowe

Zaplecze 
instrumentalne

Praktyczny i empiryczny 
wymiar zajęć 
dodatkowych

Karta rowerowa 
w szkole

Zoptymalizowany

proces 
zadawania prac 

domowych

Warsztaty językowe 
w Wielkiej Brytanii

Wycieczki 
edukacyjne



Dodatkowe informacje - zaangażowanie

Chór 
Strumyczek

Wolontariat
Grupa 

musicalowa 
3W

Koło 
teatralne

Opieka psychologiczno -
pedagogiczna

Koło 
polonistyczne

Koło 
informatyczne

Koło 
dziennikarskie



Dodatkowe informacje - atmosfera

Przyjazna
atmosfera

Ocenianie kształtujące 
w niektórych klasach

Aktywne 
przerwy

Zaangażowana 
kadra

Okres adaptacyjny dla 
uczniów klas IV

„Festiwal 
nauki” 

BezpieczeństwoIntegracja



Dodatkowe informacje - organizacja

Kuchnia

Oddzielny 
budynek dla 

najmłodszych

Dwie 
stołówki

Świetlica

Biblioteka

Ułatwienia 
dla osób 

niepełnospraw-
nych


