


Organem prowadzącym 

szkołę jest 

Fundacja PRIMUS.

W maju 2017 obchodzimy 

25-lecie istnienia na rynku 

oświatowym.

Uczniowie uczą się 

w 16 os. klasach,

od VII klasy – w 18 os.

W roku szkolnym 2017/18

planujemy utworzenie klas: 

"0", I i VII.

Szkoła od lat utrzymuje 

wysoką pozycję wśród 

warszawskich szkół.

Nasi absolwenci dostają się 

do renomowanych szkół 

ponadpodstawowych.





Plan nauczania.

16 godz. edukacja polonistyczna, matematyczna, 

przyrodnicza, społeczna

1 godz. edukacja muzyczna

1 godz. edukacja plastyczna

1 godz. zajęcia komputerowe

4 godz. edukacja zdrowotno-ruchowa (w tym basen)

5 godz. język angielski  (w tym native speaker)

1 godz. edukacja wczesnoszkolna w j. angielskim

1 godz. religia/etyka 

2 godz. zajęcia dodatkowe z wychowawcą

PROGRAM w klasach I-III



PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ

24 godz. zajęcia z nauczycielem wychowawcą

4 godz. zajęcia ruchowe z innym nauczycielem (w tym basen)

5 godz. język angielski (w tym 1 godz. z native speakerem)

1 godz. zajęcia z edukacji przedszkolnej w j. angielskim

1 godz. zajęcia komputerowe

PROGRAM w klasie „0”

Zajęcia 

edukacyjne 

Zabawa 

w sali 

ruchowej

Zajęcia 

na 

powietrzu



RÓŻNICE PROGRAMOWE

Klasa 0

Przygotowanie do podjęcia nauki w I kl. 

Podejmowanie próby pisania  (litery      

w większej liniaturze)

Poznanie liter drukowanych

Pierwsze próby czytania 

Liczenie na konkretach w zakresie 10

Klasa 1

Nauka czytania, pisania oraz liczenia

KLASA O, a KLASA I 

RÓŻNICE METODYCZNE

Klasa 0

Czas na indywidualizację

Czas na wnikliwą obserwację dziecka -

jego mocne i słabe strony

Czas na swobodną zabawę

Klasa 1

Indywidualizacja treści nauczania 

zgodnie z obserwacją nauczyciela

Praca z podręcznikiem, tekstem

Operacje matematyczne w zakresie 20



I. PRZEDMIOTY WIODĄCE w większej liczbie godzin niż w ramowym planie MEN

II. JĘZYK ANGIELSKI – program własny szkoły

• 5 godz./tydz. (w tym jedna z native speakerem)

• zajęcia w podziale na grupy, obecnie na poziomie:

kl. IV- 7 grup

kl. V – 7 grup

kl. VI – 8 grup

• Zajęcia dwujęzyczne – jako wprowadzenie do dwujęzyczności                       

(w bieżącym roku szkolnym – pilotaż programu)

IV. DRUGI JĘZYK od 4 klasy do wyboru: niemiecki, hiszpański, francuski

• 3 godz./tydz.

III. WYCHOWANIE FIZYCZNE – 4 godz., w tym 2 godz. zajęć ogólnorozwojowych, 

2 godz. zajęć do wyboru (tenis stołowy, tenis ziemny, basen, gry zespołowe)

PROGRAM w klasach IV-VII



 Loża ekspertów Primusa

 Dyżury nauczycielskie

 Dni otwarte

 Zebrania z wychowawcami

 Newsletter

 Dziennik internetowy LIBRUS

 Udział w ciałach projektowych i doradczych

 Strona internetowa www.primus.com.pl

 Warsztaty dla rodziców

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. DWÓJKI 

KLASOWE

2. RADA FUNDACJI

3. PREZYDIUM 

RADY FUNDACJI

ŚWIETLICA
Wychowawczynie świetlicy: 

 opiekują się uczniami po zajęciach obowiązkowych                    

(do godz. 17.45)

 pomagają w odrabianiu prac domowych

 otaczają dzieci opieką podczas zajęć na basenie

 prowadzą gry i zabawy świetlicowe 

 spędzają z dziećmi czas na placu zabaw

 pomagają w organizacji imprez szkolnych

 organizują konkursy i gry dydaktyczne

ZAJĘCIA DODATKOWE / 44 godz.

0 - III urozmaicona oferta zajęć dodatkowych: artystyczne, SKS,

UKS, sportowo – rekreacyjne, koło filmowe, klub młodego odkrywcy,

klub młodego Europejczyka, Mistrzowie Kodowania itd. 

IV – VII koła zainteresowań: plastyczne, polonistyczne,

matematyczne, historyczne, filmowe, teatralno-muzyczne,

kulinarne, sportowe, taneczne, ping – pong, szachy

0 - III świetlica

IV - VI zajęcia 

opiekuńcze

http://www.primus.com.pl/




NAUCZANIE 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1. Program nastawiony na umiejętności 

komunikacyjne                                 

(native speaker w podziale na grupy)

2. Godzina nauczania zintegrowanego      

w języku angielskim

3. Podział na grupy według stopnia 

zaawansowania i predyspozycji             

w sposobie uczenia się języka             

(od III klasy)



Podczas lekcji wykorzystujemy 

tablice interaktywne, multibooki i iPady, 

pracujemy metodami projektów i WebQuestów. 

AKTYWNA EDUKACJA

 umożliwia indywidualizację nauczania

 wpływa na rozwój kreatywności             

i samodzielności ucznia

 uatrakcyjnia proces nauczania

 pomaga zwiększyć osiągnięcia ucznia

 wspiera nauczyciela 



iPAD

 narzędzie wspomagające proces 

nauczania, wyszukiwania i selekcji 

informacji, realizacji projektów

 zeszyt ucznia, iBooks, mapa myśli, 

prezentacje interaktywne,       

zdjęcia, filmy, przewodnik

AKTYWNA EDUKACJA



OCENIANIE 

KSZTAŁTUJĄCE

w klasach I-III





1. Pracownie przedmiotowe: plastyczna, techniczna, muzyczna, komputerowa, 

przyrodnicza, językowa

2. Sala ruchowa

3. Świetlica szkolna 

4. Aula audiowizualna

5. Boisko sportowe i hala sportowa 

6. Stołówka ze zdrowymi, urozmaiconymi posiłkami

7. Nowoczesny plac zabaw

jest przyjazna, 

bezpieczna 

i nowoczesna

NASZA SZKOŁA



Dwójki klasowe

Rada Fundacji

Prezydium Rady Fundacji

Loża ekspertów

Dyżuru nauczycielskie

Dni otwarte

Zebrania z wychowawcami

Newsletter

TRADYCJE

 Piknik integracyjny 

 Ślubowanie uczniów klas I 

 Obchody Dnia Niepodległości 

 Obchody  Konstytucji Trzeciego Maja

 Andrzejki, mikołajki

 Kiermasz świąteczny i wigilie klasowe

 Bal karnawałowy

 Festiwal Talentów

 Dzień Ziemi, Dzień Sportu

 Dzień Matki, Dzień Dziecka

 Święto Szkoły - związane z obchodami Dnia UE

 Akcje charytatywne: 

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

• Warszawskie Hospicjum Dziecięce



Dwójki klasowe

Rada Fundacji

Prezydium Rady Fundacji

Loża ekspertów

Dyżuru nauczycielskie

Dni otwarte

Zebrania z wychowawcami

Newsletter

POZA TERENEM SZKOŁY

1. Wyjazdy zagraniczne

2. Zielone szkoły

3. Wycieczki tematyczne

4. Lekcje w plenerze

5. Lekcje muzealne

6. Warsztaty 

przyrodnicze 

ceramiczne, stolarskie 

Muzeum Etnograficzne, Zamek Królewski, 

Muzeum Archeologiczne, Ogród Zoologiczny, 

Ogród Botaniczny, Muzeum Chopina, 

Centrum Nauki Kopernik, Łazienki Królewskie, 

Muzeum  Powstania Warszawskiego, 

siedziba zespołu Mazowsze w Otrębusach, 

Teatr Polski, Syrena, Komedia, Rampa, Roma 

oraz  wyjazdy do Mostówki, Słomczyna oraz 

ulubiona przez dzieci ZIELONA SZKOŁA, 

która jest czasem nauki, relaksu oraz 

integracji społeczności szkolnej.



PROJEKTY / PARTNERZY



Dwójki klasowe

Rada Fundacji

Prezydium Rady Fundacji

Loża ekspertów

Dyżuru nauczycielskie

Dni otwarte

Zebrania z wychowawcami

Newsletter

KONKURSY

Przygotowujemy 

uczniów do konkursów 

dzielnicowych, 

międzydzielnicowych, 

wojewódzkich i 

ogólnopolskich, 

jesteśmy też 

organizatorem 

konkursów 

międzyszkolnych.

• Konkursy przedmiotowe pod patronatem Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty

• Jersz z języka niemieckiego i angielskiego

• How about Christmas

• Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus

• BIG BEN - II Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

• Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

• Mazowiecki Konkurs Lingwistyczny z języka niemieckiego

• Międzyszkolny Quiz Realioznawczego z języka 

niemieckiego

• Międzyszkolny Quiz Realioznawczego z języka angielskiego

• Dzielnicowy konkurs: Prymusi Frazeologii, recytatorski 

poezji i prozy im. Ks. J. Twardowskiego

• Międzyszkolny konkurs matematyczny 1 z 12

• Alfik Humanistyczny

• Alfik Matematyczny

• Konkurs Pięknego Czytania

• I wiele innych



Dwójki klasowe

Rada Fundacji

Prezydium Rady Fundacji

Loża ekspertów

Dyżuru nauczycielskie

Dni otwarte

Zebrania z wychowawcami

Newsletter

Nasi uczniowie 

LAUREACI 

I FINALIŚCI

Kuratoryjne konkursy pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

POLONISTYCZNY: Olga Majewska, Marcin Weremczuk (laureaci)

HISTORYCZNY: Jan Grzelak, Mateusz Skoratko, 

Marcin Weremczuk (laureaci), 

Olga Majewska (finalistka)

MATEMATYCZNY: Olga Majewska (finalistka)

INFORMATYCZNY: Maciej Giembicki (laureat)



WYNIKI

EGZAMIN SZÓSTOKLASISTY

Uczniowie klas 

szóstych doskonale 

poradzili sobie ze 

sprawdzianem na 

zakończenie nauki 

w naszej szkole. 

ROK SZKOLNY 2015/2016

cz. 1 / matematyka i język polski - 91,6%

cz. 2 / język angielski - 98,8%

ROK SZKOLNY 2014/2015

cz. 1 / matematyka i język polski - 91%

cz. 2 / język angielski - 98,5%



 Loża ekspertów Primusa

 Dyżury nauczycielskie

 Dni otwarte

 Zebrania z wychowawcami

 Newsletter

 Dziennik internetowy LIBRUS

 Udział w ciałach projektowych i doradczych

 Strona internetowa www.primus.com.pl

 Warsztaty dla rodziców

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. DWÓJKI 

KLASOWE

2. RADA FUNDACJI

3. PREZYDIUM 

RADY FUNDACJI

http://www.primus.com.pl/


 Spotkanie rekrutacyjne - 200 zł

 Czesne - 1580 zł (płatne przez 10 m-cy)

 Wpisowe - 2000 zł (opłata jednorazowa)

 Posiłki 

śniadanie 5 zł 

obiad 9,5-12 zł 

podwieczorek 4-5 zł

OPŁATY ZA SZKOŁĘ



KWALIFIKACYJNY WARSZTAT REKRUTACYJNY 

 4 marca 2017 r., godz. 10.00 

(podczas warsztatu spotkanie dla rodziców z p. Magdaleną Bogusławską, Prezesem Zarządu Fundacji Primus)

OGŁOSZENIE LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY (+ listy rezerwowej)

 15 marca 2017 r.

PODPISANIE UMOWY 

 15 – 24 marca 2017 r. 

SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI W ZESPOŁACH KLASOWYCH 

 5 czerwca 2017 r.

WAŻNE TERMINY





Dziękujemy za uwagę


