Przedszkolaki z pobliskich przedszkoli co roku odwiedzały naszą szkołę, żeby obejrzeć przedstawienie, wziąć
udział w zawodach sportowych czy zajęciach plastycznych. Wiosną zawsze mieliśmy przyjemność gościć w
progach szkoły Dzieci i Rodziców, którzy chcieliby dołączyć do naszej szkolnej rodziny. Spotkanie było dla nas
okazją do poznania Państwa oczekiwań i marzeń Dzieci. Mogliśmy zobaczyć swoich przyszłych uczniów i
opowiedzieć o tym, co czeka ich w trakcie szkolnej przygody. Dzień otwarty był szansą zaprezentowania naszych
atutów i bazy dydaktyczno - wychowawczej. Jest nam niezmiernie przykro, że z powodu pandemii nie możemy w
tym roku wystosować do Państwa takiego inwitacji. Zapraszamy jednak bardzo serdecznie na wirtualny spacer
po naszej szkole. Zachęcamy też do zapoznania się z NASZYM ABECADŁEM…

PIERWSZE KROKI W EDUKACJI?
Z NAMI ABECADŁO NABIERA SKRZYDEŁ

Nasza szkoła jest kameralna, żadne Dziecko nie jest w niej anonimowe.
Mała ilość klas umożliwia nam rozpoznawanie potrzeb dzieci i rozwijanie ich talentów.

Atmosfera zrozumienia i wsparcia umożliwia Dzieciom indywidualny rozwój.
Nauczyciele dostosowują wymagania do każdego dziecka tak, by zapewnić mu
harmonijny rozwój oraz szansę na osiąganie sukcesów.

Szkoła zapewnia Uczniom opiekę od godziny 7.30 do 18.00.
Wychowawcy klas czekają na swoich uczniów pół godziny przed rozpoczęciem zajęć. W
świetlicy dzieci mogą liczyć na opiekę do godziny 18.00. Na każdym etapie edukacyjnym
jesteśmy szkołą jednozmianową, rozpoczynamy zajęcia o godzinie 8.00.

Zachęcamy i motywujemy dzieci do brania udziału w konkursach szkolnych i
pozaszkolnych.
Przygotowujemy uczniów do konkursów tematycznych, by rozwijać ich zainteresowania i uczyć
rywalizacji. Osiągamy wiele sukcesów, należą do nich nagrody m.in. w Kangurze matematycznym
w kategorii Żaczek, Konkursie Recytatorskim MKD Muranów, Dniu Dobrego Żywienia, Detektywie
Grosik, czy w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów, podczas którego wielokrotnie sięgaliśmy
po „Złotą Wenę” za przygotowywanie przedstawień teatralnych.

Efektywność i efektowność zajęć podnosi bogata baza pomocy dydaktycznych.
Każda sala i pracownia (w tym biblioteka szkolna) wyposażona jest w tablicę interaktywną.
Uczniowie mają też możliwość korzystania z tabletów dostępnych dla każdego dziecka
indywidualnie.

Atrakcyjne zajęcia w świetlicy odbywają się w sali zespołu klasowego.
Po zajęciach dydaktycznych uczniowie pozostają w swojej sali lekcyjnej pod opieką jednego
wychowawcy świetlicy. Biorą udział w zajęciach tematycznych, konkursach, akcjach
charytatywnych i odrabiają prace domowe.

Bezpieczeństwo jest dla nas ważne, dlatego pomaga nam monitoring i domofon.
Opieka nauczycieli i dyżury w trakcie przerw to nie jedyna forma troski o bezpieczeństwo.
Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby do tego uprawnione, a sale lekcyjne wyposażone
są w domofony.

Energii i zdrowia dostarcza nam uczestnictwo w akcjach „Szklanka mleka” i „Owoce w
szkole”.
Uczniowie mogą cieszyć się porcją mleka i świeżych owoców, które dostarczane są do szkoły rano.
Koszyki z witaminami cieszą się dużą popularnością.

Czas pobytu w szkole wzbogacają zajęcia unijne i koła zainteresowań.
Zajęcia pozalekcyjne w postaci kół zainteresowań czy spotkań wyrównujących szanse
dostosowywane są do zainteresowań uczniów. W zestawie propozycji najczęściej znajdują się
zajęcia teatralne, przyrodnicze, ortograficzne i sportowe. Listę uzupełniają projekty unijne, w
trakcie których uczniowie rozwijają przedsiębiorczość i odkrywają świat poprzez doświadczenia.
Ponadto zajęcia dla uczniów prowadzą szkoły językowe, kluby sportowe i organizacje harcerskie.

Akcje charytatywne uczą empatii, współpracy i ekologicznego spojrzenia na świat.
Angażujemy dzieci do udziału w licznych akcjach na rzecz pomocy innym. Cyklicznie pomagamy
zwierzętom: „Przyjaciel Zwierząt” czy „Zwierzaki w potrzebie”, wspieramy zbiórki na rzecz
potrzebujących dzieci czy rodzin. Cała szkoła inspirowana jest działaniem Szkolnego Koła
Wolontariatu.

Dysponujemy dwoma salami gimnastycznymi, dwoma boiskami i placem zabaw.
Bogate zaplecze sportowo – rekreacyjne pozwala na prowadzenie dużej ilości zajęć
rozwijających sprawność ruchową uczniów. Odbywają się zajęcia z judo, koszykówki, piłki
nożnej czy gimnastyka korekcyjna.

Łamiemy tradycyjne schematy, w naszej szkole nie słychać dźwięku dzwonka i działa Mały
Samorząd Szkolny.
Nauczyciele elastycznie dostosowują czas trwania lekcji i przerw do aktualnej dyspozycji dzieci i
tematyki prowadzonych zajęć. Od najmłodszych lat uczymy dzieci świadomego uczestnictwa w życiu
społecznym. Dlatego na terenie szkoły działa Mały Samorząd Szkolny, który współpracuje z
Samorządem Szkolnym.

Obiady i pozostałe trzy pyszne posiłki są przygotowywane w naszej szkolnej kuchni.
Nasza szkoła oferuje cztery posiłki dziennie. Wyżywieniem zajmuje się firma „Szwajcarka”.

NASI UCZNIOWIE UCZESTNICZĄ W:

- zajęciach edukacji wczesnoszkolnej (edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza,
społeczna);
- trzech godzinach wf-u;
- dwóch godzinach języka angielskiego prowadzonych przez nauczycieli przedmiotowych.
Mogą też zadeklarować wzięcie udziału w lekcjach religii i etyki w wymiarze dwóch godzin
tygodniowo.
NASI UCZNIOWIE SĄ OCENIANINI:

- ocenami cząstkowymi wyrażonym cyfrą od 1 do 6 (zgodnie z Zasadami Wewnętrznego
Oceniania);
- oceną kształtującą;
- opisową oceną śródroczną;
- opisową oceną końcoworoczną.
NASI UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ Z PODRĘCZNIKÓW WYDAWNICTWA WSiP „TROPICIELE” (egzemplarze
książek są bezpłatne i zostaną dzieciom przekazane we wrześniu).

Czekamy na Dzieci i Państwa z niecierpliwością. Mamy nadzieję, że spotkamy się we wrześniu.
Teraz zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na pytania czekamy
pod adresem: sp34@sp34.waw.pl
Grono Pedagogiczne

ZASADY REKRUTACJI
Zapisy na rok szkolny 2021/2022 będą prowadzone za pomocą elektronicznego systemu
rekrutacji i potrwają od 2 marca (start godzina 13.00) do 18 marca (koniec godzina 20.00). Rodzice
powinni logować się na stronie: podstawowe.edukacja.warszawa.pl.
Obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci urodzone w roku 2014 i 2015. Rodzice dzieci, które
mieszkają w obwodzie naszej szkoły powinni wypełnić elektroniczne zgłoszenie o przyjęcie do klasy
I. Osoby spoza rejonu, które zainteresowane są zapisaniem dziecka do naszej szkoły i wpisały naszą
placówkę na pierwszym priorytecie, proszone są o wypełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I. (adres
strony podany powyżej). Do oddziału przedszkolnego rodzice wypełniają tylko wniosek, ponieważ
oddział przedszkolny nie podlega rejonizacji. Więcej informacji o harmonogramie rekrutacji i jego
kryteriach znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji Warszawa.
Przypominamy, że na podstawie przepisów o realizacji obowiązku szkolnego, rodzice dziecka,
które mieszka w obwodzie szkoły, ale które nie będzie uczniem naszej placówki, powinni dostarczyć
zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do innej szkoły. Dokument można dostarczać drogą pocztową
pod adres: ZSP nr 8, ul. Kruczkowskiego 12b, 00-380 Warszawa lub drogą elektroniczną:
sp34@sp34.waw.pl .

