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Historia szkoły

Minęło już 100 lat od chwili, 
gdy w murach naszej szkoły 
zabrzmiał pierwszy dzwonek. 
Szkoła to ludzie, którzy 
przyczyniali się swą pracą przez 
wiek do jej sukcesu, stale 
tworząc teraźniejszość, która 
staje się historią.

Nasza szkoła powstała 1 
sierpnia 1913 roku, gdy Łódź 
znajdowała się pod zaborem 
rosyjskim. Jej urzędowa nazwa 
brzmiała wówczas:

POLSKA SZKOŁA POCZĄTKOWA 
NR 40 w ŁODZI



Kim jesteśmy?

 Szkoła Podstawowa Nr 40 to szkoła       

z ponad stuletnią tradycją, 

mieszcząca się w Łodzi przy ulicy 

Praussa 2. Obecnie szkoła liczy ponad 

100 uczniów

 Dysponujemy nowoczesnymi 

pracowniami i klasopracowniami, 

czytelnią i wypożyczalnią, gabinetem 

medycyny szkolnej oraz warsztatami 

szkolnymi



Kadra

 Kadrę dydaktyczną stanowią 

wysoko wykwalifikowani 

nauczyciele, którzy wiedzą             
i doświadczeniem służą swoim 

uczniom

 Obecnie Szkoła Podstawowa 

zatrudnia 31 osób w tym 24 

nauczycieli i 8 osób w obsłudze      

i administracji



OFERUJEMY:

 Naukę w systemie jednozmianowym

 Nowoczesne wyposażenie szkoły i sal lekcyjnych 

 Klasy i pracownie przedmiotowe dysponujące sprzętem 

multimedialnym

 Przestronną i dobrze wyposażoną świetlicę szkolną

 Salę gimnastyczną wyposażoną w ściankę spinaczkową

 Smaczne i zdrowe obiady - catering

 Zajęcia dodatkowe z  jez. francuskiego i jęz. angielskiego

 Zajęcia z logopedą, psychologiem i pedagogiem szkolnym

 Zajęcia artystyczne, koła przedmiotowe w zależności od 

zainteresowań uczniów

 Możliwość prowadzenia zajęć sportowych na boisku ORLIK

 Współpracę z Fundacjami – „Kocia mama” oraz  „Słonie na 

balkonie”



Baza dydaktyczna

Każda klasa 

wyposażona jest   

w tablicę 

interaktywną

Szkoła zapewnia 

przyjazne dzieciom 

wnętrza 

Sale lekcyjne są 

kolorowe, dostoswane 

do wieku dzieci,           

z bogatym zapleczem 

dydaktycznym



Zajęcia pozalekcyjne:

 ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE 
UCZNIÓW KL. VIII DO EGZAMINU

 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

 KOŁA ARTYSTYCZNE

 KOŁA HUMANISTYCZNE

 ŚWIETLICOWE GRY EDUKACYJNE

 POZOSTAŁE ZAJĘCIA 
DOSTOSOWANE DO POTRZEB  I 
ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW



Szkoła promująca zdrowie

 Uczestniczymy w programie „Mały Mistrz” 

– dbamy o aktywność ruchową 

najmłodszych uczniów

 Startujemy w programie „Trzymaj formę”

 Propagujemy zdrowy styl życia – bierzemy 

udział w programach: „Mleko w szkole”      

i „Owoce w szkole”



Opieka specjalistów

 Prowadzimy zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne dla uczniów              
z dysleksją oraz mających trudności 
w nauce

 Oferujemy bezpłatną opiekę 
logopedyczną

 Uczniowie i rodzice zawsze mogą 
liczyć na pomoc i wsparcie 
pedagoga i psychologa szkolnego



Rozwój możliwości artystycznych

Uczniowie mogą rozwijać swoje 
zainteresowania podczas zajęć 

pozaszkolnych  Dla chętnych organizujemy 

dodatkowe lekcje języka 

angielskiego i francuskiego

 Uczniowie rozwijają swoje 

zainteresowania pod 

kierunkiem nauczyciela 
muzyki, biorą udział                  

w konkursach, prezentują 

zdolności wokalne podczas 

uroczystości szkolnych



Zajęcia artystyczne

 Poprzez wspaniałą zabawę             

i kontakt ze sztuką uczniowie 

przygotowują się do aktywnego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym



Przyjaciel Pierwszoklasisty

 Realizujemy projekt wychowawczo –

opiekuńczy „Przyjacielski Opiekun”,
którego ideą jest objęcie opieką

przez uczniów klas starszych dzieci

rozpoczynających naukę w pierwszej

klasie szkoły podstawowej



Bezpieczeństwo uczniów

 Prowadzone są zajęcia profilaktyczne 

przez przedstawicieli policji i straży 

miejskiej

 Szkoła bierze udział w Akademii 

Kulturalnego Pasażera



Świetlica dla uczniów

Godziny pracy świetlicy od 7:00 do 17:00

 W szkole działa świetlica szkolna, w której 

uczniowie mają możliwość odrabiania pracy 

domowej oraz korzystania z pomocy 

wykwalifikowanych nauczycieli

 Zadaniem wychowawców jest również rozwijanie 

uzdolnień edukacyjnych, plastycznych, 

muzycznych i ruchowych uczniów

 Uczniowie w oczekiwaniu na lekcję lub przyjazd 

rodziców przygotowują się pod opieką nauczycieli 

do zajęć, odpoczywają, spędzają czas                   

w towarzystwie kolegów i grają w gry planszowe



Organizujemy pikniki, wycieczki…

 Tradycją naszej szkoły jest coroczne 

organizowanie pikniku rodzinnego, 

podczas którego uczniowie wraz        

z rodzicami biorą udział w różnych 

konkurencjach sportowych

 Organizujemy festiwale różnych kultur 



…uroczystości



wystawy okolicznościowe…



Nauka to również zabawa



W naszej szkole 

pamiętamy                   

o Babciach                    

i Dziadkach, którzy 

mają okazję obejrzeć   

i podziwiać występy 

swoich wnucząt. Jest 

to także wspaniała 

okazja do wspólnego 

śpiewania i zabawy



Uczniowie          

z wielką 

niecierpliwością 

czekają 

każdego roku 

na bal 

karnawałowy



Nauczyciele 

organizują wycieczki 

krajoznawcze, 

których celem jest 

m.in. integracja 

zespołu klasowego, 

dobra zabawa             

i poznanie atrakcji 

turystycznych Łodzi         

i regionu



Szkoła Podstawowa nr 40 to 

nowoczesna placówka 

edukacyjna przyjazna dziecku, 

otwarta na inicjatywy 

nauczycieli, uczniów                    

i rodziców.

SERDCZNIE ZAPRASZAMY!



ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH 

PIERWSZOKLASISTÓW DO 
NASZEJ SZKOŁY


