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 Domowe obiady przygotowywane na miejscu.

Stołówka szkolna



 Godziny pracy 
dostosowane do potrzeb 
rodziców. 

 Sala na parterze

 Sala na pierwszym 
piętrze

Świetlica szkolna



Kolorowe, przestronne sale lekcyjne



Sale gimnastyczne

Duża sala 
gimnastyczna na 

parterze
Mała sala na II piętrze



Budżet Obywatelski

W ramach Budżetu Obywatelskiego
zrealizowany zostanie nasz projekt „Szatnia szkolna w SP 3 -

bezpieczna i nowoczesna”

Planowany wygląd 
jeszcze nieznany



Boisko wielofunkcyjne i plac zabaw



Opieka medyczna i stomatologiczna 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej wyposażony jest w nowy sprzęt
i aparaturę  medyczną sfinansowaną ze środków

budżetu państwa za pośrednictwem wojewody łódzkiego. 

Opiekę stomatologiczną zapewnia:
Gabinet Stomatologiczny "Lident„.



W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
korytarze szkolne oraz najbliższe otoczenie budynku szkoły

są objęte systemem monitoringu wizyjnego. 

Monitoring szkolny



• życzliwa, profesjonalna

i wykwalifikowana kadra pedagogiczna

• pedagog i psycholog do dyspozycji

• uczniów, rodziców i nauczycieli 

• biblioteka szkolna do dyspozycji

uczniów i rodziców 

• nauka na jedną zmianę

• podział sali według wieku uczniów

1 etap edukacyjny – parter oraz I piętro

(każda klasa ma swoją salę)

2 etap edukacyjny - I oraz II piętro

Baza szkoły



Zajęcia rozwijające:

➢ uzdolnienia i umiejętności 
matematyczne,

➢ czytanie ze zrozumieniem i poprawne 
pisanie,

➢ umiejętności językowe,
➢ logiczno-informatyczne,
➢ kompetencje cyfrowe,
➢ kompetencje polonistyczne,
➢ uzdolnienia i zainteresowania 

humanistyczne,
➢ uzdolnienia chemiczne,
➢ zainteresowania z biologii,
➢ kreatywność i uzdolnienia plastyczne,
➢ umiejętności gry na instrumentach,
➢ umiejętności wokalne,

Zajęcia specjalistyczne:

➢ korekcyjno-kompensacyjne,

➢ kształtowanie umiejętności
emocjonalno-społecznych,

➢ rozwijanie umiejętności uczenia się,

➢ zajęcia socjoterapeutyczne,

➢ zajęcia rewalidacyjne,

➢ logopedia,

➢ dydaktyczno-wyrównawcze 
z języka polskiego i matematyki.

Zajęcia pozalekcyjne



Akcje i konkursy

Międzyszkolny turniej wiedzy
„Jestem bezpieczny w domu, w szkole, na ulicy”

Konkurs recytatorski "Magia 
Świąt Bożego Narodzenia"

Wystawa szopek

Warsztaty na temat 
zdrowego stylu życia

"Poznajemy różne 
zawody"



Realizujemy innowacje

L.p. Tytuł / zakres tematyczny Adresaci Czas trwania

1. Łódź moje miasto i jego osobliwości Klasy I 3 lata

2. Łódź moje miasto i jego osobliwości Oddział VA 2 lata

3. Angielski z piosenką Klasy II 2 lata

4. My English World Oddział VIIA 2 lata

5. Bawimy się teatrem Oddział VIID II półrocze

6. Potrenuj umysł Oddział VIE 1 rok

7. Kaligrafia- sztuka pięknego pisania Klasy VI 1 rok

8. Odkrywam Łódź- rekreacja i sport Oddział VIIB 2 lata

9. Świat wokół nas w liczbach i zjawiskach Klasy III 1 rok

10. Jestem małym Polakiem Klasy II 2 lata

11. Tenis ziemny Klasy IV-V 1 rok

12. Mam tam-tam Klasy III 1 rok



Współpraca z środowiskiem lokalnym

Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 2

Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Bałuty, Filia 11



Współpraca z środowiskiem lokalnym

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Korelacja oddziaływań przedszkole-szkoła.

• Poznają szkołę i nauczycieli 

• Uczestniczą w zajęciach, 

konkursach i zabawach

• Zawierają nowe znajomości

• Wymieniają się

doświadczeniami

pedagogicznymi 

• Doskonalą swój

warsztat pracy

Przedszkola



Współpraca z środowiskiem lokalnym
Przedszkola



Program adaptacyjny dla uczniów klasy I

Ma na celu: 

• Ułatwienie uczniom procesu adaptacyjnego

w nowych warunkach 

• Wspiera dziecko i jego rodzinę w nowej sytuacji 

• Włącza dziecko w życie, tradycje i zwyczaje szkoły

• Łagodzi próg między przedszkolem a szkołą 



Nasze sukcesy

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy  z Języka Polskiego.
Tytuł laureata zdobyła Maja Podsiadła z klasy VIII a.

Iga Olczyk z klasy VIII a
w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego.

Przygoda z przepisami
ruchu drogowego

Wędrówki z ortografią 2019
finalista, klasy VIII c, Julia Dajcz.

Mia100 Zdolnych 2018/2019 
nasz absolwent Dominik Dziuda



Ach co to był za bal …
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