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Gimnazjum nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Aleksandra Fredry
Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa
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Patronem szkoły jest Aleksander Fredro, zaś maskotką szkolną
fredrowski krokodyl- Fredzio.
Gimnazjum nr 75 to „Szkoła z pomysłem” i „Szkoła z
klasą”.
Każde

dziecko

znajdzie

u

nas

wsparcie

i

indywidualną ścieżkę rozwoju. Uczymy, jak się
uczyć,

rozwijamy

samorządność

uczniowską,

dbamy o wychowanie patriotyczne. Zajmujemy
się edukacją i kształtowaniem odpowiedzialnego, myślącego i
wrażliwego młodego pokolenia. Nadrzędnym celem, jaki sobie
stawiamy, jest stworzenie takiego klimatu, w którym uczeń
czułby się bezpieczny. Natomiast zadbany budynek, dobrze
wyposażone sale lekcyjne oraz rozbudowany system kamer
gwarantują najlepsze warunki socjalne potrzebne do nauki.
Nasi absolwenci kontynuują naukę w najlepszych szkołach
warszawskich lub w szkołach, które sobie wymarzyli.
JESTEŚMY DUMNI, ŻE TWORZYMY SPOŁECZNOŚĆ G75 W24 
DO DYSPOZYCJI UCZNIÓW SĄ:

 Wykwalifikowana i oddana kadra nauczycieli i specjalistów:
pedagog,

psycholog,

socjoterapeuta,

nauczyciele

wspomagający, nauczyciele rewalidacji oraz pielęgniarka
 Przedmiotowe pracownie komputerowo-multimedialne
 Biblioteka multimedialna wyposażona w komputery z
dostępem do Internetu
 Sala gimnastyczna ze ścianką wspinaczkową oraz siłownia
 Boisko do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki
 Gabinet medyczny
 Stołówka szkolna

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
 Zajęcia przygotowujące uczniów klas trzecich do egzaminu
gimnazjalnego
 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy z
nauką
 Zajęcia

dla

uczniów

o

specjalnych

potrzebach

edukacyjnych: reedukacja i rewalidacja
 Koła

zainteresowań:

przedmiotowe,

plastyczne, wolontariatu, dziennikarskie
 Zajęcia sportowo-rekreacyjne

INTEGRACJA

języków

obcych,

Od września 2003 roku uczniowie naszej szkoły mają możliwość
uczęszczania do klas integracyjnych.
Dzięki integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
mogą

realizować

Indywidualne

Programy

Edukacyjno-

Terapeutyczne dostosowane do ich potrzeb psychofizycznych.
Biorą także udział w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych,
zajęciach

dydaktyczno-wyrównawczych

oraz

pozostają

pod

stałą opieką pedagoga i psychologa szkolnego. Każde dziecko
ma zapewnioną opiekę ze strony nauczyciela wspomagającego.

RODZICE TO WAŻNY PARTNER SZKOŁY
 Nasza szkoła docenia współpracę z rodzicami- ważnym
partnerem

w

tworzeniu

wizerunku

szkoły,

współodpowiedzialnym za sukces dziecka i szkoły.
 Oferujemy rodzicom kontakt ze szkołą przez e-dziennik.
 Organizujemy

dla

rodziców

warsztaty

profilaktyczne,

terapię pary rodzic-dziecko, pomoc socjalną.
 Zapraszamy rodziców do współorganizowania wydarzeń
szkolnych.
 Dbamy o integrację środowiska lokalnego organizując w
maju piknik rodzinny dla społeczności szkoły i osiedla.

