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Historia i tradycja 

   Początki naszego istnienia sięgają 1913 roku kiedy otwarta została dwuklasowa szkoła     

u zbiegu dzisiejszych ulic Szczecińskiej i Warzywnej. W roku 1971 szkoła przeniesiona 

została na ulicę Ratajską i jest tam do dziś. A i budynek niby ten sam a inny – 

wyremontowany i   unowocześniony. W tym roku obchodzimy 100- lecie szkoły !!!! 



116-stka 

Jest mała, bezpieczna, przyjazna dzieciom. 

Jesteśmy  

najbezpieczniejszą  

szkołą podstawową w Łodzi  

według badań przeprowadzonych na zlecenie  

Prezydenta Łodzi   

przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego 



 Szkoła położona jest przy ul. Ratajskiej, 

zajmuje cały dwupiętrowy budynek. 

Położenie na peryferiach miasta sprawia, że 

jest oddalona od wielkiego miejskiego 

zgiełku. 

Tak nas znajdziecie 

Blisko jest las… 

i łąki, i pola. 



Mamy w bliskim sąsiedztwie: 

Stadninę koni 
Basen Wodny Raj 

Klub golfowy 

Korty tenisowe 



W naszej szkole mamy m.in.: 

pracownię komputerową z dostępem do Internetu 
wyremontowaną salę gimnastyczną 

plac zabaw z obszernym terenem zielonym  

i boiskami   wokół szkoły   

galerię prac uczniów 



W naszej szkole mamy m.in.: 

wesołe, czyste i kolorowe sale lekcyjne 

   

Mamy wiele atrakcyjnych możliwości  

na spędzanie przerw międzylekcyjnych    
bibliotekę z czytelnią multimedialną 

z dostępem do internetu 

Nowe, wyremontowane  toalety dostosowane do wieku 

dzieci 



Rodzice i uczniowie mają systematyczny wgląd w oceny  

z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania  dzięki bezpłatnemu 

dziennikowi elektronicznemu Librus oraz możliwość systematycznego 

kontaktowania się z wychowawcą i innymi nauczycielami 



                          JESTEŚMY  

INNOWACYJNI                               

         Stosujemy aktywne i innowacyjne 

metody nauczania  

      oraz wykorzystujemy nowoczesne 

pomoce dydaktyczne. 

 

    Między innymi posiadamy kilka tablic 

multimedialnych 

                                                oraz  

   piloty multimedialne  do rozwiązywania 

zadań  indywidualnie 

                              przez każdego 

ucznia,wizualizery, 

                                mikroskop elektroniczny 

itp. 



W ramach  naszej oferty proponujemy między innymi: 

 

Bezpłatne zajęcia w oddziale przedszkolnym dla 5- i 6 - latków 

Bezpłatne dowozy uczniów do szkoły (z rejonu szkoły powyżej 2km.)  

rozszerzony program nauki języka angielskiego 

Możliwość nauki drugiego języka- np.niemieckiego 

naukę w trybie jednozmianowym; 

Wszystkie zajęcia w-fu na sali gimnastycznej 

zajęcia w świetlicy szkolnej do godz. 7.00-17.00 

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną  

cykliczne spotkania z logopedą i psychologiem w ramach współpracy z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną 

domowe obiady - odpłatnie 

drugi dodatkowy posiłek - odpłatnie 



 

•koło matematyczne 

•koło taneczne 

•koło muzyczne ,  chór, naukę gry na gitarze, 

• naukę tańca hip-hop 

•koło redakcyjne – mamy własną gazetkę 

•naukę języka niemieckiego 

•koło nauki szybkiego czytania i  rozwijania technik   pamięciowych 

•zajęcia gimnastyki korekcyjnej 

•zajęcia terapii pedagogicznej 

•zajęcia terapeutyczne  w ramach programu unijnego 

,,Wyjątkowy Uczeń„ 

•zajęcia komputerowe  

•zajęcia logopedyczne (odpłatne) 

•naukę gry na keybordzie 

•zajęcia informatyczne  

•basen  

•zajęcia  reedukacyjne z języka polskiego, matematyki,  

   języka angielskiego 

 

 

 

 



Bierzemy udział w edukacyjnym programie ogólno łódzkim 

„Wyjątkowy Uczeń” 

 we współpracy z Wydziałem Edukacji w Łodzi 

współfinansowanym przez Unię Europejską 

 

 

Lekcje  prowadzone są  wg innowacji z elementami pedagogiki Marii Montessori 

 

Organizujemy  

 pomoc materialną 

 wsparcie i poradnictwo 

 diagnozowanie i opiniowanie 

 

Szkoła realizuje programy:  

Profilaktyczny i Wychowawczy  

Akcji ,,Szklanka mleka” ,,Owoce w szkole”” 

Uczestniczy w Kampanii Społecznej  

„Szkoła bez przemocy” 

Zapewniamy: 

opiekę pedagoga  

konsultacje z psychologiem z Poradni Psychologicznej  

opiekę pielęgniarki szkolnej  

diagnozę  wstępną stanu zdrowia dzieci przez lekarza szkolnego 

 

 

                                                                                                                                            Posiadamy wiele pomocy  dydaktycznych pozyskanych                           

                                                                                                                                       w ramach środków współfinansowanych  

                                                                                                                                      przez Unię Europejską między innymi tablicę multimedialną 

                                                                                                                                         Pozyskaliśmy również  atrakcyjne pomoce w ramach   

                                                                                                                    programu MEN ,,Radosna szkoła”. 

                                                                                                                 Dzięki temu  nasze dzieci maja miejsce do zabaw. 

 
 

 

 



A poza tym: 

muzeum, teatr, filharmonia, kino… Międzynarodowy Dzień Ziemi, 

Sprzątanie Świata… 

konkursy, zawody, występy… 
wycieczki, spacery, Zielone Szkoły… 



ZAPRASZAMY !!! 

„Wrażliwość i wzgląd na dzieci 

to pierwszy stopień  

do zrozumienia i miłości. 

Szkołom, gdzie nie okazuje się 

serca, 

brakuje rozumu.” 


