
Osiągnięcia uczniów 
 

 bardzo dobre wyniki z egzaminu 

gimnazjalnego;  

 szereg sukcesów w konkursach 

pozaszkolnych i zawodach sportowych 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła zapewnia:  

 wysoko wykwalifikowaną kadrę 

pedagogiczną 

 opiekę pedagoga, psychologa, pielęgniarki 

 naukę w systemie jednozmianowym 

 dobrze wyposażone pracownie szkolne w 

tym pracownie multimedialne 

 bibliotekę multimedialną 

 stołówkę i bufet 

 

 

Szkoła wyposażona 

jest w monitoring. 

 

 
 

Szkoła oferuje 
Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać 

z szeregu zajęć pozalekcyjnych: 

 koła przedmiotowe i zainteresowań: 

polonistyczne, historyczne, matematyczne, 

chemiczne, plastyczne, języka angielskiego, 

niemieckiego, hiszpańskiego, klub europejski, chór, 

SKS i inne 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  

z języka polskiego i matematyki 

 przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego 

/uczniowie klas III/ 

 

Uczniowie biorą udział w licznych akcjach 

charytatywnych. Bardzo prężnie działa wolontariat. 

 

 

Korzystamy z dziennika elektronicznego. 

 
Uczniowie klas pierwszych we wrześniu biorą udział  

w tygodniowym wyjeździe integracyjnym. 

 

Organizowane są wycieczki zagraniczne, w tym 

udział w warsztatach językowych w Anglii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjum z Oddziałami   

Dwujęzycznymi nr 18 

 im. I. J. Paderewskiego 

03-913 Warszawa 

ul. Angorska 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła: 
 

 Dobrze uczy każdego ucznia 

 Ocenia sprawiedliwie 

 Uczy myśleć  

 Rozwija społecznie 

 Pomaga uwierzyć w siebie 

 Przygotowuje do przyszłości 

 

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi  

nr 18 im. I. J. Paderewskiego  

03-913 Warszawa 

ul. Angorska 2 

tel. 22 617-57-24 

fax: 22 616-37-12 

e-mail: sekretariat@gim18.srv.pl 

www.gim18.srv.pl 

 

dyrektor szkoły 

mgr Grażyna Urbanowska 

 

 

Theatrick 



Jasełka szkolne 

Święto patrona 

szkołyszkoły
 Jasełka szkolne 

szkoły – „Paderki” 

Rocznica stanu wojennego  

„Paderki” 

Rekrutacja – ważne daty: 
 

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I 

odbędzie się w poniedziałek 8 kwietnia o godzinie 18.00. 

Od godziny 17.00 uczniowie i rodzice będą mieli 

możliwość zwiedzenia szkoły. 

 

-od 15 kwietnia do 10 maja 2013r. 

 

składanie podań o przyjęcie do szkoły (podania 

wydrukowane z systemu) 

 

-13.05.2013r.  godz. 8
00

 

sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas 

dwujęzycznych (kandydaci proszeni są o 

przybycie do szkoły 20 minut wcześniej z 

legitymacją szkolną i przyborami do pisania) 

 -16.05.2013r. godz.16
00

 

ogłoszenie wyników sprawdzianu 

 

-do 03.07.2013r. 

złożenie kopii świadectwa i zaświadczenia 

o wynikach sprawdzianu  

-09.07.2013r. 

ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum 

  

-od 11.07.2013r. 

 

odbiór w sekretariacie dokumentów kandydatów, 

którzy nie zostali przyjęci do Gimnazjum z 

Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 

 
Szczegółowe zasady rekrutacji do gimnazjum 

zamieszczone są na stronie internetowej szkoły. 

www.gim18.srv.pl 

Z życia szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła oferuje  

 

W roku szkolnym 2013/2014 planowane jest 

utworzenie 6 oddziałów klas pierwszych: 

 2 oddziały dwujęzyczne  

język obcy pierwszy: angielski – 5 godz.;  

język obcy drugi: niemiecki, hiszpański 

lub rosyjski – 2 godz., przedmioty nauczane 

dwujęzycznie chemia, biologia. 

 

 4 oddziały ogólne  

język obcy pierwszy: angielski – 3 godz.;  

język obcy drugi: niemiecki, hiszpański 

lub rosyjski – 2 godz.; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uczestniczymy w projektach  edukacyjnych: 

-„Akademia uczniowska” projekt 

współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej 

-„Szkoła bez przemocy” – projekt objęty 

Honorowym Patronatem Prezydenta RP  

p. B. Komorowskiego 

-organizujemy lekcje przedmiotowe w Centrum 

Kopernika i muzeach 

-realizujemy szereg ciekawych programów 

profilaktycznych. 


