
Szkoła Podstawowa nr 298
im. Jana Kasprowicza 

w Warszawie

Jesteśmy szkołą, w której nie ma rzeczy niemożliwych.



Nasza  szkoła

Jesteśmy szkołą, w której uczy się 710 dzieci w 31 oddziałach
klasowych. W obecnym roku szkolnym posiadamy 5 oddziałów

przedszkolnych, 9 klas na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

oraz 17 klas uczniów klas 4 - 8.



Nasza  szkoła

Efektem intensywnych i wspólnych działań nauczycieli,
uczniów oraz rodziców jest uzyskanie przez szkołę
certyfikatów.



Nasza  szkoła



Baza szkoły

Sale lekcyjne klas 1-3 znajdują się na I piętrze w wydzielonej części
szkoły.



Baza szkoły

Dysponujemy dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. Stwarzamy
uczniom komfort nauki w przestrzennych i kolorowych salach
lekcyjnych.



Baza szkoły

Tablica interaktywna w każdej sali lekcyjnej.



Baza szkoły 

Tablica interaktywna w każdej sali lekcyjnej.



Baza szkoły

Pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym.



Baza szkoły

Biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej



Baza szkoły

Sala gimnastyczna.



Baza szkoły

Mała salka do rozwijania sprawności motorycznej i koordynacji
wzrokowo – ruchowej dzieci oraz sala do zajęć baletowych,
tanecznych i rytmiki.



Baza szkoły

Nowoczesne, wielofunkcyjne boiska sportowe.



Baza szkoły

Nowoczesne, wielofunkcyjne boiska sportowe.



Baza szkoły

Hala pneumatyczna w okresie zimowym.



Baza szkoły

Sala terapii pedagogicznej.



Baza szkoły

Szkoła dysponuje doskonale działającą świetlicą szkolną,
w której prowadzone są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.



Baza szkoły

W szkole działa nowoczesna stołówka szkolna, która 
oferuje smaczne obiady.
Istnieje również możliwość zakupu zdrowych przekąsek 
w automatach.



Szkoła zapewnia opiekę:

❑ pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa,
❑ terapeuty pedagogicznego,
❑ logopedy,
❑ pielęgniarki szkolnej,
❑ psychologa z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 13.

W ramach opieki specjalistycznej prowadzone są zajęcia:
korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-
wyrównawcze, rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, 
gimnastyki korekcyjnej, rewalidacji.



Realizacja podstawy programowej 
poprzez:

❑ wdrażanie innowacji pedagogicznych,

❑ udział w różnorodnych projektach i programach 

edukacyjnych, 

❑ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,

❑ organizowanie wycieczek, warsztatów, lekcji muzealnych, 

spotkań autorskich, koncertów muzycznych, wyjść do teatru 

i kina.



Innowacje pedagogiczne: 

❑ „Origami w matematyce”

❑ „Dziecięca matematyka”

❑ „Tolerancja niejedno ma imię”



Innowacje pedagogiczne: 

❑ „Od sylaby do wyrazu”

❑ „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”



Programy i projekty edukacyjne: 

❑ Europa i ja
❑ Planeta energii
❑ Dziel się uśmiechem
❑ Kubusiowi Przyjaciele Natury
❑ Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej



Programy i projekty edukacyjne: 

❑ Do czego inspirują nas dźwięki?
❑ Ciekawi trzecioklasiści. Dlaczego wszystkie 

pytania są dobre?
❑ Zdrowo i sportowo
❑ Mysia w Europie
❑ Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?



Programy i projekty edukacyjne: 

❑ Wiem, co jem
❑ Śniadanie daje moc
❑ Warzywa i owoce w szkole
❑ Szklanka mleka



Programy i projekty edukacyjne: 

❏ Profilaktyka i korekcja wad postawy,

❏ Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej,

❏ Badania przesiewowe słuchu,

❏ Profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza,

❏ Nie pal przy mnie, proszę,

❏ Źródełka w szkołach,

❏ Mamo, tato wolę wodę,

❏ Lekki tornister,

❏ Od zabawy do sportu,

❏ Otwarte sale i boisko.



Programy i projekty edukacyjne: 

❏ Jestem bezpieczny w Internecie,

❏ Poznaj bezpieczny Internet - Sieciaki.pl.,

❏ Uczymy się żyć bez przemocy,

❏ Bądź Kumplem - Nie dokuczaj!,

❏ Na ratunek,

❏ W krainie łagodności,

❏ Z Borsukiem bezpieczniej,

❏ Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.



Udział w akcjach:

❏ Bądź Superbohaterem,

❏ Kampania Kolejowa ABC,

❏ Warszawska Linia Edukacyjna.



Udział w akcjach: 

❏ Góra Grosza,
❏ Gorączka Złota,
❏ Pola Nadziei,
❏ Warto odkręcać,
❏ Odkręcamy, pomagamy,
❏ Zbieramy - psiakom pomagamy,
❏ Zbiórki darów dla schronisk,
❏ Zbiórka makulatury.



Udział w akcjach: 

❏ Zbiórki nakrętek - pomoc dla osób 
niepełnosprawnych,

❏ Zbiórka pustych opakowań po kleju Amos -
wspomaganie dożywiania dzieci Pajacyk,

❏ I Ty, możesz zostać Św. Mikołajem,
❏ Mikołajkowy grosz dla Judytowa,
❏ Ubrania do oddania,
❏ Zbiórka makulatury.



Zajęcia rozwijające  
zainteresowania uczniów: 
❑Koło kulturoznawcze,
❑Koło szachowe,
❑Koło plastyczne/origami,
❑Koło muzyczne,



Zajęcia rozwijające  
zainteresowania uczniów: 
❑Koło matematyczne,
❑Koło języka angielskiego,
❑Koło ekologiczne,
❑Koło czytelnicze.

xxxxxxxxxxxxxxxx



Uczestniczymy w warsztatach:

❏ plastycznych,
❏ muzycznych,
❏ filmowych,
❏ teatralnych,
❏ czytelniczych,
❏ przyrodniczych,
❏ ekologicznych,
❏ chemicznych,
❏ programowania,
❏ technicznych,
❏ kulinarnych.



Warsztaty



Warsztaty



Warsztaty



Warsztaty



Warsztaty



Spotkania autorskie



Spotkania autorskie



Koncerty muzyczne



Jesteśmy organizatorami konkursów: 

❑Warszawskiego Konkursu Matematycznego „Z matematyką
przez życie”,

❑ Dzielnicowego konkursu „Mali Ekolodzy”,
❑ Dzielnicowego konkursu literackiego „Nie pisz do szuflady”,
❑Międzyszkolnych obchodów Dnia Mierzenia i Liczenia.



Uczestniczymy w konkursach

Uczniowie z klas 1 - 3 odnoszą wiele sukcesów w konkursach
ogólnopolskich, mazowieckich, dzielnicowych i szkolnych.



Nasze sukcesy!



Nasze sukcesy!

Nasi uczniowie są laureatami:

❏ Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR,
❏ Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego “Puchacz 

Piotr”,
❏ Ogólnopolskiego Konkursu Wokalno - Recytatorskiego Poezji 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego “Ojczyzną moja jest 
muzyka”,

❏ Mazowieckiego Konkursu o Prawach Dziecka,
❏ Warszawskiego Konkursu Plastyczno- Technicznego „Anioł 

bożonarodzeniowy ”
❏ Warszawskiego Konkursu Matematycznego “Mała Olimpiada 

Matematyczna”



Ważne wydarzenia!

Dzień Kropki



Ważne wydarzenia!

Ślubowanie uczniów klas pierwszych



Ważne wydarzenia!

Święto Odzyskania Niepodległości



Ważne wydarzenia!

Dzień Zdrowego Jedzenia



Ważne wydarzenia!

Dzień Pluszowego Misia



Ważne wydarzenia!



Ważne wydarzenia!

Mikołajki



Ważne wydarzenia!

Dzień Patrona Szkoły



Ważne wydarzenia!

Jasełka



Ważne wydarzenia!

Bal karnawałowy



Ważne wydarzenia!

Tydzień Języka Ojczystego



Ważne wydarzenia!

Dzień Mierzenia i Liczenia



Ważne wydarzenia!

Pierwszy Dzień Wiosny - konkurs taneczny „Mam talent”



Ważne wydarzenia!

Święto Konstytucji 3 Maja



Ważne wydarzenia!

Dzień Mamy i Taty
Klasowy Dzień Przyjaźni



Wyjścia do teatru i opery



Lekcje muzealne



Lekcje muzealne



Wycieczki



Wycieczki



Wycieczki



Wycieczki



Wycieczki



Wycieczki



W naszej szkole…

wspieramy dzieci w ich rozwoju poprzez wspólną naukę, pracę
i zabawę. Przygotowujemy do życia nie odbierając dzieciństwa
i radości. W działalności kierujemy się zasadami sprawiedliwości,
równości i wolności. Zasady te wpajamy naszym wychowankom.
Dążymy do tego, aby szkoła była miejscem przyjaznym
i bezpiecznym dziecku. Tworzymy atmosferę zrozumienia
i wzajemnej życzliwości. Staramy się, aby we współpracy
z domem rodzinnym dziecka oraz środowiskiem lokalnym
panował klimat życzliwości i wzajemnego zaufania.



Z nami zawsze jest ciekawie!





Aktualności o szkole

Wszelkie informacje o życiu szkoły zamieszczane są na bieżąco 
na stronie internetowej placówki pod adresem 

https://sp298targowek.eduwarszawa.pl

https://sp298targowek.eduwarszawa.pl/


Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie
tel. 22 811 36 82

e - mail: sp298@eduwarszawa.pl 
www.sp298targowek.eduwarszawa.pl

Dziękujemy!

Warto uczyć się w naszej szkole


