
 

 

 

   

 

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
     
 
 
 
 
 

 
OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
Działalność pedagoga szkolnego obejmuje: 

G indywidualne rozmowy z potrzebującymi 
wsparcia dziećmi,  

G interwencje przeprowadzane na prośbę 
wychowawcy klasy,  

G kontakty z rodzicami lub opiekunami, 
G kontakty z instytucjami wspomagającymi pracę 

szkoły. 
Do zadań  psychologa szkolnego należy: 

G wsparcie psychologiczne i emocjonalne 
uczniów, 

G działania interwencyjne i mediacyjne. 
 
                      
 
 
 
 
 
 
                   RADA RODZICÓW 
Szkoła prowadzi swoją działalność w ścisłej 

współpracy z rodzicami. Rodzice należący do Rad 
Klasowych tworzą Szkolną Radę Rodziców i biorą 
czynny udział w życiu szkoły: 
G uczestniczą w organizacji imprez szkolnych, 
G organizują imprezy klasowe dla dzieci,  
G wyrażają swoje opinie na temat 

obowiązujących zasad, a także proponują swoje 
zmiany. 

 

Szkoła Podstawowa nr 12 

im. Mariana Batki, 92-306 Łódź,  
ul. Jurczyńskiego 1/3, 

42 672-94-27, 503 007 554,  

www.sp12.edu.pl, kontakt@sp12.elodz.edu.pl 

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową 

realizującą 8-letni program nauczania, 

wychowania i opieki. 

Posiadamy następujące certyfikaty: 

G Szkoła z Klasą, 

G Szkoła Przyjazna Dzieciom z Dysleksją, 

G Szkoła Promująca Zdrowie, 

G Szkoła bez Przemocy, 

G Śpiewająca Polska, 

G Szkoła Przyjazna Dzieciom 

Sześcioletnim, 

G Szkoła Dobra,   

G Szkoła - organizacja wspierająca wielostronny 

rozwój ucznia, 

G Szkoła w Ruchu, 

G Certyfikat Społecznie Zaangażowanej 

Placówki, 

G Szkoła Przyjazna Łodzi, 

G Dyplom Przyjaciela Dziecka - nadany przez 

TPD. 

 

 

 

Pokoloruj sowę! 



 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

      Szkoła została zbudowana w 1985 roku. Corocznie 
jest doposażana i wzbogacana w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne. W 2018 roku całość budynku przeszła 
gruntowną termomodernizację.  
            Obecnie w skład placówki wchodzą: 

I - budynek piętrowy, 
II - sala gimnastyczna i hala sportowa, 
III - ogrodzony teren wokół szkoły, na którym 

znajduje się boisko Orlik 2012, siłownia, plac zabaw 
Radosna Szkoła oraz kort tenisowy.  
      W pomieszczeniach piwnicznych znajdują się: 
szatnia dla uczniów, przebieralnie i sanitariaty, sala 
gimnastyczna do nauki tańca, sala zabaw, sala świetlicy 
„Dziupla”, sala do zajęć artystycznych, biuro zespołu 
„Czarne Stopy”, pomieszczenie dla konserwatorów.  
Na parterze mieści się obecnie sześć sal edukacji 
wczesnoszkolnej, sala gimnastyczna, stołówka, 
kuchnia, pokój głównej księgowej i hol. Nowoczesne, 
kolorowe i przyjazne pracownie edukacji 
wczesnoszkolnej umożliwiają efektywną naukę, 
połączoną z zabawą i relaksem. 
     Na pierwszym piętrze znajdują się pokoje: 
dyrektora, wicedyrektora, kierownika gospodarczego, 
sekretariat, pokój nauczycielski, pracownie 
przedmiotowe, dwie nowoczesne pracownie 
informatyczne, eko-pracownia, świetlica, biblioteka, 
gabinet terapii pedagogicznej i logopedy, pokój 
pedagoga i psychologa, gabinet medyczny oraz  hol. 
Sale wyposażone w projektory i tablice multimedialne, 
umożliwiają prowadzenie lekcji z wykorzystaniem 
technologii informacyjnej. 
     Sala gimnastyczna i hala sportowa to osobno 
dobudowane pomieszczenia połączone z budynkiem 
szkolnym wejściem z parteru i klatką schodową  
z I piętra. Szkoła ma bogate zaplecze sportowe. Plac 
wokół budynku zajmują boiska sportowe, teren 
rekreacyjny oraz plac zabaw, który wybudowano  
w ramach rządowego programu Radosna Szkoła,  
a także kort tenisowy i siłownia wybudowane w 2014 
roku. Warunki te sprzyjają dodatkowym zajęciom  
z piłki nożnej i siatkówki organizowanym w ramach 
UKS.  
     Całość jest ogrodzona i  po zajęciach szkolnych 
udostępniana mieszkańcom osiedla.  
     Nasza Szkoła i jej otoczenie wyposażone są  
w  monitoring wizyjny.  
 
 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZKOLNYCH 
Lekcje rozpoczynają się o godz. 815  i trwają 45 min. 

 
     Rozkład dzwonków: 

  1. 815  - 900 5. 1205  - 1250 

  2. 910  - 955 6. 131 0 - 1355 
  3. 1005  - 1050 7. 1405 - 1450 

  4. 1100  - 1145   8. 1455 - 1540 
 

Obiady w stołówce wydawane są w godzinach:  
1145-1205 oraz 1250-1310. 

     W klasach I-III w ramach edukacji wczesnoszkolnej 
przerwy międzylekcyjne regulowane są indywidualnie 
przez nauczyciela. 

 
              SPRAWY ORGANIZACYJNE 

     Uczniowie mogą korzystać z dwudaniowych 
obiadów przygotowywanych na miejscu. Na terenie 
szkoły dzieci otrzymują ciepłą herbatę i  spożywają 
w stołówce przyniesione z domu drugie śniadanie. 
Szkoła bierze udział w programach Owoce w szkole  
i Mleko w szkole. Przerwy uczniowie spędzają w holu,  
a w okresie wiosenno-letnim, gdy sprzyja pogoda, 
również na boisku szkolnym. 
 
                            POSTĘPY DZIECI 
     Rodzice kontaktują się z nauczycielem  
w wyznaczonych terminach cztery razy w ciągu roku 
szkolnego (początek roku szkolnego, dwa zebrania 
kwartalne, zebranie półroczne). Wyznaczone  
są również terminy comiesięcznych konsultacji.  

Uczniowie klas I-III oceniani są za pomocą oceny 
opisowej. Bieżące oceny odnotowywane są  
w dzienniku elektronicznym LIBRUS, w którym każdy 
uczeń i rodzic ma swoje konto. Dziennik ten służy 
również do korespondencji.  
 

PRACA DYDAKTYCZNA SZKOŁY 
     Personel szkoły to wykwalifikowani nauczyciele 
przygotowani do pracy z dziećmi w wieku szkolnym.  
     Klasy tworzone są zgodnie z wiekiem dzieci;  klasy 
pierwsze od siódmego lub na wniosek rodziców od 
szóstego roku życia. 
      W egzaminie zewnętrznym uczniowie naszej 
szkoły uzyskują wysokie wyniki plasujące się zawsze 
powyżej średniej. 
      W szkole działają: zespół wokalny Tuzinki, chór, 
zespół taneczny Czarne Stópki. Formacje te odnoszą 
sukcesy lokalne i ogólnopolskie. W zajęciach 
uczestniczą dzieci w kilku grupach wiekowych. 
      Uczniowie klas IV-VIII mają prawo brać udział na 
zasadzie dobrowolności w zajęciach Uczniowskiego 
Klubu Sportowego i przedmiotowych kół 
zainteresowań.  
     Nasi uczniowie są laureatami wielu konkursów 
przedmiotowych - wojewódzkich, krajowych  
i międzynarodowych, a także odnoszą liczne sukcesy 
sportowe i taneczne. 

W szkole prowadzona jest na zasadzie 
dobrowolności nauka religii katolickiej. 

 
PRACA WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA 

     Świetlica szkolna pracuje od godz. 700 do 1700. 
Uczeń może tu pod fachową opieką ciekawie spędzić 
czas przed lekcjami i po ich zakończeniu. Czas wolny 
dzieci mogą spędzić w nowoczesnej sali zabaw,  
a przy sprzyjającej pogodzie na placu zabaw 
utworzonym w ramach programu Radosna Szkoła. 
     Biblioteka szkolna zaprasza codziennie  
w godzinach pracy szkoły do korzystania z bogatego 
księgozbioru i czasopism. Słoneczna i przytulna 
czytelnia zapewnia dogodne warunki nauki  
i odpoczynku.  
    Szkoła tworzy kameralną i rodzinną atmosferę, 

gdzie nikt nie jest anonimowy, a warunki, jakie 

oferujemy sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu 

naszych uczniów.  

 


