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Lokalizacja i otoczenie: 

• Miasto - Łódź 
• Dzielnica – Górna 
• Osiedle – Stare Rokicie 
• Ulica – św. Franciszka z Asyżu 53 
• Dojazd – autobusami linii 61, 63 
• Zabudowa – jednorodzinna 

 
 
 • Dużo zieleni 

• Las i rzeka Jasień 

• Małe natężenie ruchu 



Misja naszej szkoły: 

 

• Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, radosną  
i nastawioną na wszechstronny rozwój dziecka. 

• Nasz absolwent jest przygotowany do następnego etapu 
kształcenia, dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie, 
wykorzystuje techniki multimedialne, myśli twórczo. 



Oferta szkoły: 

 

 

 

W naszej szkole działają różnorodne koła zainteresowań,  
które są ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych  

- tam dzieci mogą rozwijać swe pasje. 

• Chór szkolny 
• Zajęcia plastyczne 
• Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne i polonistyczne 
• Koło języka angielskiego 
• Szkolne koło Caritas 
• Koło przyrodnicze 
• Gry i zabawy rozwijające pozytywne myślenie 
• Spotkania z książką  
• Zajęcia sportowe 
• Zajęcia taneczne 
• Zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumencie 
• Harcerstwo 

 

 
 
W klasach I – VI obowiązkowym językiem obcym jest język angielski. 
 



Organizujemy: 

 

• ciekawe imprezy,  

• konkursy klasowe, szkolne i międzyszkolne,  

• wycieczki, zielone szkoły. 

 



Organizujemy warsztaty na terenie szkoły: 

 

 

 

Warsztaty pszczelarskie 

Warsztaty qullingu 



Organizujemy ciekawe zajęcia poza szkołą: 

 

 

 

Walka ze szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem 

Dzieciaki sadzeniaki 



Organizujemy uroczystości szkolne: 

 

 

 

Ślubowanie uczniów klas I 

Dzień Patrona – święto Szkoły 



 

 

 

Bal karnawałowy 

Pokaz mody ekologicznej – Dzień Ziemi 



Zielona szkoła w Rumunii   
(Nowy Sołoniec) 

 

 

 wycieczka 

Organizujemy różnorodne wycieczki krajoznawcze, 
wyjazdy do zielonych szkół: 

W Parku Krajobrazowym Wzniesień 
Łódzkich 



Uczniowie mogą codziennie liczyć  
na wsparcie pedagoga szkolnego : 

 
 

Wysłucha 

Służy pomocą i radą 

Wskaże adres instytucji, która udzieli pomocy 

Skieruje do specjalisty, jeśli jest taka potrzeba 

Zorganizuje pomoc materialną, jeśli wymaga tego sytuacja 

NASZ 

PEDAGOG 



Baza szkoły: 

12 sal lekcyjnych 

4 sale wyposażone  
w tablice multimedialne 

pracownia komputerowa 



 
 

Sale lekcyjne: 
 

 

 

 

 

Pracownie kształcenia zintegrowanego  
posiadają część sali wyposażoną  
w wykładzinę do nauki i zabawy. 



 

Sale lekcyjne: 
 

 

 

 

Uczniowie klas IV-VI korzystają z klasopracowni 
dostosowanych pod względem dydaktycznym  

do potrzeb uczniów. 



Biblioteka szkolna: 

W naszej bibliotece wszyscy chętnie przebywają.  
W spokojnej, miłej i beztroskiej atmosferze  

można tu przygotować się do lekcji,  
podzielić się z nauczycielem bibliotekarzem  

swoimi problemami, sukcesami,  
poczytać czasopisma czy zwyczajnie odpocząć. 



Świetlica szkolna: 

 

 

 

Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej   
w godz. od 7.00 do 17.00. 



Kuchnia i jadalnia: 

Szkoła prowadzi stołówkę szkolną,  
gdzie można zjeść smaczny obiad z dwóch dań. 

Posiłki przygotowywane są w  nowocześnie wyposażonej kuchni. 

 

 



Dysponujemy zapleczem sportowym: 
 

 

 

 

Sala gimnastyczna 

Sala do gimnastyki korekcyjnej 



Plac zabaw: 

 

 

 



Boisko Orlik: 

 

 

 



Sukcesy: 

 
Uczniowie naszej szkoły wykazują się wysokim poziomem 
wiedzy i umiejętności – zajmują wysokie miejsca zarówno  

w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych, jak i konkursach 
organizowanych przez inne placówki oświatowe.  

Zdobywają nagrody i  wyróżnienia. 



Sukcesy sportowe: 

 

 

Złoty medal chłopców w piłce koszykowej 

Srebro dla chłopców w Dwa ognie 

Złoto dla dziewcząt w Dwa ognie 



Partnerstwo: 

•Szkoła we Frydlandzie nad Ostrawicą (Czechy) 
•Polska Szkoła w Partestii de Sus i w Nowym Sołońcu 
(Rumunia) 

Pan dyrektor naszej szkoły, Piotr Bara, podpisuje wieloletnią umowę partnerską 
z panem Marcelem Antonem Cojocarem - dyrektorem rumuńskiej szkoły  

w Partestii de Sus 
 



Rodzice: 

 

 Szkoła jest otwarta na wszelkie sugestie ze strony rodziców  
i w miarę możliwości spełnia ich życzenia. 

 
Rodzice uzyskują rzetelną informację na temat dziecka,  

jego zachowań i rozwoju. 
 

Rodzice współtworzą program dydaktyczno- wychowawczy 
szkoły i uczestniczą w jego realizacji. 



SERDECZNIE  
ZAPRASZAMY 


