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HISTORIA NASZEJ SZKOŁY
Szkoła Podstawowa nr 397
powstała na bazie Gimnazjum nr 20. 
Jednak jej dzieje sięgają roku 1931,
kiedy dla uczczenia setnej rocznicy
Bitwy Grochowskiej wybudowano
szkołę, a nadano jej imię Bohaterów
Olszynki Grochowskiej, ku czci
żołnierzy poległych na mokradłach
pobliskiego lasu. 



BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
Monitoring.
Wideodomofon.
Osobne wejście do szkoły dla młodszych klas.
Dyżury nauczycieli na korytarzach.
Dyżury personelu pomocniczego.
Wychowawcy przebywają ze swoją klasą podczas
przerw.
Każdy oddział posiada swoją salę.



SALE LEKCYJNE
Wszystkie sale lekcyjne klas 1-3  wyposażone są w
tablice multimedialne, gry i zabawki, 
ławki i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów.
W salach lekcyjnych wyznaczone jest miejsce,
aby uczeń mógł zostawić swoje przybory, 
pomoce edukacyjne 
z których nie korzysta w domu.



PRACOWANIA
KOMPUTEROWA

Pracowania komputerowa
wyposażona jest w 22 komputery
oraz tablicę multimedialną.
Z pracowni komputerowej
korzystają wszystkie dzieci klas 1-3.
W pracowni prowadzone są
również zajęcia z kodowania oraz
programowania (OZOBOT "Uczymy
dzieci programować").



STOŁÓWKA SZKOLNA
Nasza kuchnia w ubiegłym roku przeszła
gruntowny remont. 
Wydawane są w niej obiady
przygotowywane na miejscu. 
Obiad składa się z dwóch dań, napoju
oraz deseru. 
Koszt obiadu - 6,50zł.
Jadłospis oraz alergeny zamieszczane są 
na stronie internetowej szkoły. 



BIBLIOTEKA
Uczniom zostanie wypożyczony zestaw
podręczników oraz przydzielony zestaw
ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej
i j. angielskiego. 
Nasza biblioteka zaopatrywana jest
systematycznie w nowości książkowe.
Organizowane są również lekcje
tematyczne, wystawy, teatrzyki, konkursy,
wyjścia na warsztaty biblioteczne.  
W bibliotece znajdują się również
komputery dla uczniów.



PLAC ZABAW
Przeznaczony dla uczniów 
klas 1-3 i świetlicy szkolnej. 
Obiekt dostosowany dla dzieci,
atestowany, bezpieczny.
Teren placu zabaw jest ogrodzony,
zamykany, systematycznie
sprzątany oraz monitorowany.



UROCZYSTOŚCI 
W NASZEJ SZKOLE

Klasy 1-3 przygotowują
apele z okazji ważnych

świąt narodowych. 

Zapraszamy nasze
rodziny aby wspólnie
uczestniczyć w tych
ważnych dniach. 

Organizujemy bale,
dyskoteki.

RODZINNE

ŚWIĄTECZNE IMPREZY 
Wszystkie klasy razem

uczestniczą w radosnym
świętowaniu.  

PATRIOTYCZNE



KIERMASZE 
I PIKNIKI

W naszej szkole odbywają się pikniki
szkolne oraz kiermasze. 
Dzieci i rodzice aktywnie włączają się 
w organizacje. 
Pikniki sąsiedzki oraz kiermasze
organizowane przez naszą szkołę, zyskały
stałe grono sympatyków. 



EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
W klasie pierwszej dzieci 
uczą się głównie przez ruch i zabawę. 

Metody i formy pracy z uczniem, 
dostosowane są do indywidualnych możliwości rozwojowych 
(zależne od koncentracji, sprawności rąk i tempa pracy dziecka).

Nauczyciel dba o efektywne wykorzystanie czasu lekcji,
decydując o zmianach aktywności uczniów
(werbalna, manualna, muzyczna i ruchowa). 

W ramach wychowania fizycznego dzieci ćwiczą na boisku,
w miarę możliwości sali gimnastycznej, 
bawią się na szkolnym placu zabaw.



EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA TO  18
GODZIN TYGODNIOWO Z WYCHOWAWCĄ

religia - 2 godziny tyg., 
etyka - 1 godzina tyg.

Szkoła pracuje jednozmianowo.

Język angielski przedmiot obowiązkowy:
2 godziny tygodniowo

Przedmioty do wyboru 
przez rodzica:



edukacja muzyczna
edukacja plastyczno-techniczna
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne - edukacja
zdrowotna
edukacja polonistyczna
edukacja matematyczna
edukacja przyrodnicza
edukacja społeczna



JAK PRACUJEMY?
Proces edukacyjny przebiega z pomocą podręczników i ćwiczeń
edukacyjnych, uczniowie prowadzą zeszyty, rysują, wycinają, tworzą.
Wykorzystujemy tablice multimedialne i tworzymy własne zasoby
edukacyjne.
Organizujemy warsztaty tematyczne, kalendarz świąt nietypowych.
Szkoła prowadzi zajęcia rozwijające umiejętności i koła
zainteresowań(programowanie, kodowanie i zajęcia szachowe).
Pracujemy metodą projektów, mapy myśli, plakatów
informacyjnych.
Organizujemy konkursy szkolne, ale bierzemy również udział w
konkursach dzielnicowych i ogólnopolskich.
Pracujemy z dziennikiem elektronicznym Librus.
w II klasie uczniowie uczęszczają na naukę pływania na pływalni
"Wodnik".
W szkole prowadzone są zajęcia z terapii pedagogicznej,
logopedyczne, rewalidacyjne. 



OFERTA ZAJĘĆ
POZASZKOLNYCH
DODATKOWE, PŁATNE
ZAJĘCIA NA TERENIE SZKOŁY
j.angielski "Helen Doron","Early Stage" 
tańce
szkoła muzyczna 
karate
piłka nożna
matematyka "Mathriders"
Przy szkole działa drużyna harcerska.



LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI
Od 1 września 2022 r nasza szkoła
dołączyła do programu
Laboratoria Przyszłości. Sala
została wyposażona w najnowsze
technologie m.in. drukarki 3D,
klocki KORBO, roboty edukacyjne
Qobo oraz Qoopers, wyposażenie
fotograficzne, zestaw audio oraz
gogle do wirtualnej rzeczywistości
edu VR wraz z interaktywnymi
modułami edukacyjnymi.



SALA WYCISZEŃ
 „Kącik wyciszenia” powstał dzięki pracy zespołu
zaangażowanego w projekt pod nazwą: „Szkolny budżet
partycypacyjny”.
Celem „Kącika” jest pomoc uczniom w okiełznaniu
trudnych emocji, ale też jest to miejsce przyjazne i
sprzyjające rozmowie oraz odpoczynkowi. Wychodząc
naprzeciw dzieciom, sala została doposażona w różne
sprzęty i gry terapeutyczne.
Każdy z nas, mały i duży odczuwa emocje, każdy z nas
ma inną osobowość. Nie ze wszystkim umiemy sobie
poradzić. Dobre metody rozładowywania i przeżywania
uczuć pomogą dzieciom w codziennym lepszym
funkcjonowaniu.



ZESPÓŁ SPECJALISTÓW
Psycholog
Pedagog
Logopeda
Terapeuta pedagogiczny
Nauczyciel wspomagający



KIERUNKI WSPIERANIA UCZNIÓW
I RODZICÓW PRZEZ SPECJALISTÓW

Rozpoznawanie i zaspokajanie 
indywidualnych potrzeb
uczniów 
- rozwojowych i edukacyjnych
(niepowodzenia szkolne, 
trudności emocjonalne, itd.)

Kierowanie 
do placówek 
specjalistycznych

Diagnozowanie sytuacji
wychowawczych w klasach

 
Organizowanie 

pomocy materialnej 
(zasiłki, dofinansowanie

obiadów)
 



ZAJĘCIA 
ZE SPECJALISTAMI

W naszej szkole prowadzone są
zajęcia ze Strażą Miejską, Policją,
różnymi fundacjami, które pracują na
rzecz dzieci i rodziny.
Szkoła współpracuje z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną 
przy ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie.



ŚWIETLICA
SZKOLNA 

Świetlica działa w godzinach 7.00-
17.30.
Do świetlicy uczęszczają uczniowie
z klas 1-3.
Opieka świetlicowa jest bezpłatna.
Obowiązkiem dzieci
przebywających w świetlicy
jest przestrzeganie
wewnątrzświetlicowego
regulaminu.



DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ


