
Rozwijaj swoje pasje w wybranej przez Ciebie klasie! 

 Trwa nabór do klas I, IV i VII  

w SP 342 im. Jana Marcina Szancera 

 

To, co nas wyróżnia: 

 W klasach 4 – 8  dodatkowa godzina matematyki. 

 W wybranych klasach dodatkowe godziny języka angielskiego. 

 Nieobowiązkowa, dodatkowa godzina jęz. hiszpańskiego w klasach czwartych. 

 W klasach siódmych oprócz drugiego języka obcego, trzeci w formie zajęć 

nieobowiązkowych. 

 Klasy sportowe od klasy 4 (10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu). 

 Mało liczne klasy integracyjne z pedagogiem terapeutą (wg potrzeby) i nauczycielami  

o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym. 

 Nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone pracowanie: fizyczna, chemiczna, geograficzna, 

biologiczna. 

 Kreatywnie prowadzone koła zainteresowań: informatyczne, dziennikarskie, polonistyczne, 

językowe, muzyczne, plastyczne, sportowe (ogólnorozwojowe, minisiatkówka, zapasy, gry 

zespołowe, tenis stołowy, piłka nożna). 

 Udział w programach międzynarodowych- eTwinning, projekcie edukacyjnym KidSpeak. 

 Możliwość realizacji swych uzdolnień w grupie musicalowej 3W, która nagrywa teledyski  

i występuje na deskach BOK. 

 Możliwość realizacji swych uzdolnień w chórze „Strumyczek” i zespole wokalno-muzycznym. 

 Aktywny wolontariat. 

 Biblioteka szkolna wyposażona w dodatkowych 1000 tytułów dzięki akcji EMPIK. 

 Nauczyciele z pasją i pomysłami. 

 Oddzielny budynek dla najmłodszych uczniów. 

 Kuchnia z własnym ciągiem technologicznym  i dwie stołówki na terenie szkoły i filii. 

 Świetnie zorganizowana świetlica. 

 Doświadczenie w prowadzeniu oddziałów przedszkolnych. 

 Planowane zorganizowanie oddziałów dwujęzycznych (od roku 2018/19). 

 

Ponadto: 

 Co roku uczniowie naszej szkoły są laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych 

konkursów przedmiotowych takich jak: Alfik Humanistyczny, Alfik Historyczny, Olimpus z jęz. 

angielskiego, Olimpus Przyrodniczy, Kangur Matematyczny. 

 Sportowcy osiągają najlepsze wyniki, zdobywają medale, tytuły i wyróżnienia m.in., również 

na arenie międzynarodowej. 

 Każdego roku SP 342 zajmuje II miejsce w ogólnej klasyfikacji szkół podstawowych Dzielnicy 

Białołęka. 



 Uczniowie dotychczasowych klas szóstych uzyskiwali najwyższe i bardzo wysokie wyniki (wg 

skali staninowej) w sprawdzianie na zakończenie szkoły podstawowej. 

 

Dodatkowo: 

 Piknik Rodzinny organizowany przez Radę Rodziców (zawsze na początku roku szkolnego- 

wspólna zabawa  uczniów, rodziców, nauczycieli). 

 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Rodziców. 

 Wycieczki i Zielone Szkoły (Londyn, góry, Mazury, morze, Kaszuby, spływy kajakowe). 

 Warsztaty (filcowanie, dekorowanie bombek, florystyczne, kulinarne). 

 Żywe lekcje historii i przyrody.  

 Gry terenowe i wiele innych. 


