
Szkoła Podstawowa nr 162
im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego

w Łodzi



Nasza szkoła 

ul.  Strzelecka 5
„Mała szkoła”

w tym budynku uczą się 
uczniowie z klas I - III

ul. Powszechna 15
„Duża szkoła”

w tym budynku uczą się 
uczniowie klas IV - VIII



„Duża szkoła” „Mała szkoła”



Stołówka szkolna mieści się
w budynku przy

ul. Powszechnej 15.

Stołówka serwuje smaczne
i zdrowe dwudaniowe obiady
gotowane na miejscu (nie 
catering) oraz deser.

Dzieci z budynku przy
ul. Strzeleckiej są
doprowadzane na obiady
w dwóch turach,
(w godz. 11.15 - 13.50) przez
wychowawców świetlicy.

STOŁÓWKA



BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH POCIECH JEST 
DLA NAS PRIORYTETEM. 

W obu budynkach zainstalowany jest profesjonalny 
monitoring.



SZATNIA

Szatnia nowoczesna i kolorowa, w której każdy uczeń ma własną szafkę.

Klasy I-III mają szatnie w swoich salach lekcyjnych co jest bardzo wygodne.



Certyfikaty



Projekty



mLegitymacja szkolna
Szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie
z Ministerstwem Cyfryzacji, dzięki temu uczniowie mogą
posługiwać się mLegitymacją. Dzięki niej nie muszą nosić
tradycyjnego dokumentu. To zgodne z prawem gdyż jest
to legitymacja szkolna wyświetlana na ekranie telefonu.
Dzięki niej można potwierdzić, że jest się uczniem danej
szkoły, skorzystać z ulg i zwolnień.



Szkoła w liczbach
ISTNIEJEMY OD 37 LAT !

Obecnie w naszej szkole jest:

1050 uczniów        i       130 nauczycieli

38 sal z rzutnikami i tablicami multimedialnymi 

1 ekran dotykowy                          4 pracownie komputerowe  

4 sale do terapii pedagogicznej     Orlik (3 boiska i bieżnia)

6 sal gimnastycznych             1 sala korekcyjna

1 sala rehabilitacyjna 2 sale logopedyczne                        
1 sala do tenisa stołowego 1 sala  biofeedbecku

1 sala sensoryczna   2 świetlice

2 biblioteki                                   1 schodołaz

1 winda                                          1 platforma dla wózków



Klasy I-III nauka języka niemieckiego z elementami
kulturoznawczymi w oparciu o program innowacyjny (2 godz.
tygodniowo).

Klasy IV-VI nauka języka niemieckiego w oparciu o program 
innowacyjny (5 godz. tygodniowo).

Klasy VII-VIII dwujęzyczne: nauka języka niemieckiego    5 godz.  
tygodniowo oraz dwóch przedmiotów (np. wos, informatyka)                        
z elementami języka niemieckiego.
Okresowe zajęcia z native speakerem (rodzimy użytkownik języka
niemieckiego)
Bezpłatny państwowy egzamin DSD I dzięki współpracy z

Centralnym Wydziałem Szkolnictwa za Granicą (ZfA) Federalnego
Urzędu Administracyjnego Republiki Federalnej Niemiec.
Wyjazdy edukacyjne i wymiany międzynarodowe.

Klasy dwujęzyczne



Miejsce nauki

Nauka dla klas I-III odbywa się          
w systemie dwuzmianowym:

I zmiana:  8.00 – 11.30

II zmiana: 11.50 – 16.25

(3 dni nauki na pierwszej zmianie 
i 2 dni na drugiej lub na odwrót).

Uczniowie klas IV – VIII uczą się 
w systemie jednozmianowym 
w godzinach porannych. 



Budynek przy ul. Strzeleckiej  5

Znajduje się w nim:

• 8 sal lekcyjnych

• 2 sale gimnastyczne

• świetlica (składająca się z 2 sal)

• pracownia informatyczna

• biblioteka 

• sale do zajęć terapeutycznych

• pracownia logopedyczna

• sala do rehabilitacji i integracji sensorycznej 

• sala do  biofeedbacku

• platforma dla wózków inwalidzkich



Budynek przy ul. Strzeleckiej 5
Odnowione łazienki                Odświeżone sale lekcyjnie 

Każda sala wyposażona 

w tablicę multimedialną.

Sale lekcyjne z przeszklonymi
drzwiami dzięki, którym jeszcze
bardziej dbamy o bezpieczeństwo
uczniów.



• Wykonano termomodernizację (wymiana okien, nowa elewacja 
budynku)

• Wymieniono ogrodzenie 

• Założono nowe chodniki wokół szkoły i na terenie ogrodu  

• W cieplejsze dni pobyt w szkole umilić może czas spędzony na
placu zabaw, który został sfinansowany z zasobów rządowego
projektu: „Radosna szkoła”.



Dla bezpieczeństwa uczniów 
wyniesione zostało skrzyżowanie 
Strzelecka-Socjalna

Powstało nowe wejście do świetlicy od strony ogrodu

Powstała nowoczesna sala 
komputerowa



SALA DO TERAPII METODĄ BIOFEEDBACK



Sala integracji sensorycznej



Świetlica szkolna

Świetlice w obu budynkach są czynne od 
6.45 do 16.45

Świetlica w budynku przy 
ul. Strzeleckiej 5 otacza opieką  
uczniów klas I i II

Uczniowie klas III-V korzystają 
ze świetlicy w drugim budynku 
przy ul. Powszechnej 15



ŚWIETLICA W „MAŁEJ SZKOLE”



ŚWIETLICA W „DUŻEJ SZKOLE”



Biblioteka szkolna

Posiadamy dwie odrębne biblioteki 
dostosowane do potrzeb małych i większych 
czytelników.

Biblioteki w naszej szkole posiadają:

- wypożyczalnie

- czytelnie

- internetowe centra multimedialne

- e- biblioteke



BIBLIOTEKA W 

MAŁEJ SZKOLE



BIBLIOTEKA W DUŻEJ SZKOLE

Korzystamy z systemu 
e-biblio, który daje 
możliwość przeglądania 
księgozbioru naszej 
biblioteki i rezerwacji 
książek przez Internet, 
także na urządzeniach 

mobilnych.



Płatne zajęcia pozalekcyjne 
dla klas I- III

• judo – KOKORO Łódź

• karate sportowe - KUMITE

• mali koderzy

• robotyka

• drama – zajęcia teatralne

• zajęcia taneczne – Hajdasz

• gimnastyka – Pasja

• gitara

• plastyko-technika – Magenta, Neuronki

• język angielski

• szachy



Pedagog, psycholog
Uczniowie szkoły są objęci opieką dwóch pedagogów
i trzech psychologów.

Do ich obowiązków należy:
• rozwiązywanie problemów wychowawczych                             

i dydaktycznych dzieci
• pomoc w rozwijaniu umiejętności wychowawczych 

wśród rodziców
• wspieranie w trudnych sytuacjach rodzinnych, 

losowych, finansowych



Pielęgniarka szkolna

Uczniowie naszej szkoły są objęci profesjonalną 
opieką medyczną

Pielęgniarka szkolna czuwa nad ich zdrowiem                       
i dobrym samopoczuciem ☺



Klasy integracyjne

• do klasy integracyjnej uczęszcza maksymalnie                      
20 uczniów, w tym od 3 do 5 z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego

• uczniowie są pod stałą opieką dwóch nauczycieli

• dzieci z orzeczeniem są objęte, według potrzeb, 
zajęciami specjalistycznymi (logopedią, terapią 
pedagogiczną, rehabilitacją, integracją sensoryczną, 
treningiem umiejętności społecznych, arteterapią, 
terapią neurorozwojową biofeedback, terapią 
neurotaktylną)



SALA RELAKSU I WYCISZENIA



Przestrzeń rekreacyjna

Inwestycja w ramach
Budżetu Obywatelskiego
w budynku przy
ul.Powszechnej 15.
Ma być to strefa
relaksacyjna gdzie
uczniowie aktywnie będą
spędzać przerwy
śródlekcyjne i czas
wolny.



Orlik

Mamy świetne zaplecze obiektów sportowych: bieżnię,
boisko do piłki nożnej, piaszczyste boisko do piłki
siatkowej, boisko do koszykówki.



Pracownia interdyscyplinarna w ramach 
projektu „Szkoła dla innowatora”

W pracowni będą odbywały się zajęcia, które będą wprowadzały prace
eksperymentalną, łączyły zagadnienia z różnych dziedzin nauki.
Uczniowie najczęściej będą pracowali w grupach. Na ścianach
stworzona jest przestrzeń do wspólnej pracy w grupie w postaci
tablic. W głębi zaplecze, w którym grupa uczniów w komfortowych
warunkach na miękkich pufach może prowadzić dyskusje. Mamy do
dyspozycji nowoczesny ekran interaktywny, drukarkę i kserokopiarkę.



Zajęcia interdyscyplinarne
Od początku roku szkolnego 2020/21 odbywały się w klasie 7a,
od drugiego semestru zdalnie również w klasach 7d i 7h. Zajęcia
są prowadzone przez dwóch nauczycieli. W czasie zajęć
uczniowie pracują nad zadaniami interdyscyplinarnymi czyli
zadaniami łączącymi aktywności z różnych przedmiotów
szkolnych i umiejętności praktycznych. Uczniowie pracują
w grupach lub parach często metodą eksperymentu.



Nasza Ekologiczna Pracownia
To projekt pod hasłem „Skarby lasu”. Zagospodarowaliśmy zieloną
przestrzeń przed głównym wejściem do budynku szkoły. Zostały
zakupione duże drewniane tablice edukacyjne, ławostoły, ławki, zegar
słoneczny, nowe rośliny, sprzęt ogrodniczy oraz liczne pomoce
dydaktyczne. W ramach projektu realizowane są lekcje na zewnątrz
szkoły z wykorzystaniem zakupionych pomocy. 90% wartości
projektu jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.



Bierzemy udział 
w różnych akcjach                          

i programach…



TAK PRACUJEMY…

• Organizujemy spotkania z ciekawymi osobami pt. „Uczymy się od 
mistrzów”

Spotkanie z pracownikiem firmy EcoLab
w ramach Światowego Dnia Mycia Rąk

Mierzymy parametry pogody z żołnierzem 
meteorologiem



KODUJEMY, PROGRAMUJEMY I…GŁÓWKUJEMY



EKSPERYMENTUJEMY, 
DOŚWIADCZAMY,…



MUZYKUJEMY, 
ODGRYWAMY ROLE, 

…, PRZEŻYWAMY



WYJEŻDŻAMY NA WYMIANY MIĘDZYNARODOWE



KOLOROWE DNI BEZPIECZNEJ SZKOŁY



TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI



Organizujemy…

• wycieczki

• zielone szkoły 

• warsztaty tematyczne

• pikniki rodzinne

• przedstawienia teatralne

• akademie okolicznościowe

• bale karnawałowe

• prelekcje

• imprezy sportowe

• wystawy

• szkolenia dla rodziców

• koncerty



Rada Rodziców

• Wspiera działania szkoły służy 
radą i pomocą,

• Współorganizuje imprezy 
szkolne,

• Funduje nagrody w 
różnorodnych konkursach, 
których wiele odbywa się          
w szkole,

• Ufundowała nowoczesną 
pracownię komputerową, 
wszystkie tablice w 
multimedialne w „małej szkole”.







Zapraszamy 
po więcej 

informacji…
http://sp162.edu.lodz.pl/



“Dziecko chce być dobre. 

Jeśli nie umie – naucz, 

jeśli nie wie – wytłumacz, 

jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak



Dziękujemy za uwagę !

Serdecznie zapraszamy ! 


