„NASZA SZKOŁA JEST OTWARTA
DLA KAŻDEGO UCZNIA” który:

Przewodnim mottem w naszej szkole,
respektowanym przez wszystkich jej
uczniów i pracowników jest hasło:

Szanowni

Państwo!

Nasza szkoła jest miejscem
otwartym dla każdego dziecka.
Jest usytuowana w pięknym kompleksie zieleni
z dala od ulicznego zgiełku
i czyhających niebezpieczeństw.
Gwarantuje to bezpieczną drogę Państwa dziecka
do niej.
Składa się z dwóch wolnostojących budynków,
które zaadaptowane są do potrzeb nauczania.
 W budynku A realizują swoje marzenia
edukacyjne dzieci edukacji wczesnoszkolnej,
tzn. uczniowie klas I- III
 W budynku B pogłębiają i rozwijają swoje
umiejętności uczniowie klas IV – VI

„W MOJEJ SZKOLE JESTEM KIMŚ”
Wszystkim uczniom zapewniamy wszechstronny
rozwój, a nasze działania dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze zmierzają do:
- wyposażenia ucznia w wiedzę i umiejętności:
 umożliwiające mu dalsze kształcenie –
łagodne przejście przez kolejne etapy
edukacyjne
 prawidłowe funkcjonowanie w grupie
rówieśniczej
 dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny,
fizyczny, moralny
 pielęgnowanie poczucia odpowiedzialności za
zdrowie własne i innych oraz za stan
środowiska naturalnego
- wyposażenia w umiejętności pozwalające
radzić sobie w szybko zmieniającym się świecie.
- opanowania przez ucznia umiejętności
korzystania ze źródeł informacji - w tym
komputera i internetu w każdej sali lekcyjnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:
Rodziców dzieci (rocznik 2009 i 2010)
na spotkania, które odbędą się w dniach
akcji „Łódź Otwartych Szkół”
06. 02. 2016 r. w godz. 9 00 - 14 00
09. 02. 2016 r. w godz. 17 00 – 19 00
w Szkole Podstawowej nr 122
przy ul. Jesionowej 38 (budynek A)

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

WASZE DZIECKO
MOŻE WYROSNĄĆ
NA WSPANIAŁEGO
CZŁOWIEKA!
POZWÓLCIE NAM
POMÓC W JEGO
WYCHOWANIU!
I KSZTAŁCENIU!
RAZEM MOŻEMY TEGO DOKONAĆ!



może spędzać czas na zajęciach licznych
kół zainteresowań



pracować w Samorządzie Uczniowskim



rozwijać swoje zainteresowania poprzez
opracowywanie ciekawych tematów i projektów



uczestniczyć w różnorodnych konkursach
wewnątrzszkolnych, jak i międzyszkolnych

W naszej szkole prowadzone są

innowacje pedagogiczne
„Komputerowe Królestwo” „Podróże z Syriuszem”
„Klub bajki i baśni” „W zdrowym ciele zdrowy duch”
„Klub odkrywców Łodzi”
„Podróże małe i duże”
„Bliżej Europy” – nauczanie języka angielskiego w
oparciu o elementy metody Helen Doron i metody
bilingwalnej

Realizujemy projekty:












„Muzyczne podróże Zebusia”
„ABC wszystko zmieni”
„Bezpieczny Internet”
„Junior Media i tworzysz gazetkę”
„Przyjaciele Zippiego”
„Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”
„Eko klawe życie mam”
„Duży czyta małemu”
„Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza”
„Lepsza szkoła”
„Łódką po Łodzi”
oraz projekty współfinansowane przez

Unię Europejską:



„e Twinning”
„Mały Mistrz”

NASZA SZKOŁA PROPONUJE:


w klasach I – VI możliwość zajęć
z wykorzystaniem multipodręczników



naukę języka angielskiego z podziałem na grupy
zaawansowania (klasy IV-VI w pracowni
multimedialnej)

W procesie dydaktyczno – wychowawczym
wykorzystujemy nowoczesne techniki
multimedialne:



tablice multimedialne
projektory multimedialne



naukę w czystych i przyjaźnie wyposażonych salach



imprezy kulturalne (wyjścia do kin i teatrów),



wyjazdy na wycieczki i „Zielone Szkoły"



bezpłatne zajęcia na pływalni dla uczniów klas III



zajęcia gimnastyki korekcyjnej (kl. I)
w odpowiednio wyposażonej sali sportowej

oraz ...



liczne koła zainteresowań, które umożliwiają
samorealizację ucznia

Dumą szkoły jest nowiutka pracownia



pomoc pedagoga i psychologa

ekologiczna, w której prowadzone są zajęcia



bibliotekę wraz z czytelnią

przyrodnicze na miarę



opiekę i ciekawe zajęcia w świetlicy doposażonej w
zabawki w ramach projektu MEN „Radosna szkoła”

XXI wieku.



smaczne obiady z deserami



udział w zajęciach organizowanych przez różne
instytucje

POSIADAMY CERTYFIKATY:

dwie pracownie komputerowe

W ramach projektu
Ministra Edukacji Narodowej „Radosna szkoła”



„Szkoła Zarządzająca Wiedzą”

utworzona została



„Szkoła bez przemocy”



Najaktywniejsza szkoła w Polsce w projekcie
„Otwarta firma”

sala zabaw oraz



„Organizacja wspierająca wielostronny rozwój
uczniów”



„World Multiplication Table Day” – za udział w
akcji „Światowy dzień tabliczki mnożenia”
REDAGUJEMY GAZETKĘ SZKOLNĄ
„Sprawki ze szkolnej ławki” w ramach projektu
Junior Media we współpracy z Dziennikiem Łódzkim
SZKOŁA Z TRADYCJAMI- to też my.
Sprawujemy pieczę nad równomiernym
i harmonijnym rozwojem dziecka
w każdej sferze.

91-363 Łódź ul. Jesionowa 38

plac zabaw.
W ramach II edycji
budżetu obywatelskiego w 2015 roku powstało
nowoczesne sportowe boisko wielofunkcyjne.

tel./fax (0-42) 658 91 61
e-mail: sekretariatsp122@o2.pl
strona szkoły : sp122.pl

