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Nasza szkoła jest najstarszą szkołą w 
Łodzi. 

W 2019 roku obchodziliśmy jubileusz 
210- lecia. 



Poznaj naszą szkołę
Jesteśmy szkołą 

wielopokoleniową, z 
tradycjami, jedną z 

najstarszych szkół w Europie. 
Mamy profesjonalną i 

życzliwą kadrę 
pedagogiczną. Jesteśmy 

szkołą, która nauczy Twoje 
Dziecko, że jest dobre, że 
umie, że potrafi, że warto. 

Mamy bogatą ofertę 
edukacyjną. W Jedynce 

łączymy tradycję z 
nowoczesnością.



W naszej szkole
Jest wysoki poziom nauczania. Nasi uczniowie są finalistami i 

laureatami wielu konkursów i olimpiad.
Dbamy o ponad dwustuletnie szkolne tradycje.
Dzieci rozwijają swoje pasje i zainteresowania.
Zapewniamy opiekę pedagoga, psychologa, logopedy oraz 

wspierających nauczycieli i wychowawców.
Realizujemy szkolny program profilaktyczny i prozdrowotny.
Uczymy języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, włoski i 

niemiecki.
Współpracujemy z wieloma instytucjami kultury i nauki.
Mamy szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych.
Obiekt szkolny objęty monitoringiem.



Klasy dwujęzyczne
Od klasy siódmej można 
w naszej szkole uczyć się 
w klasie dwujęzycznej. W 

takiej klasie uczniowie 
mają zwiększoną liczbę 
godzin j. francuskiego, 

dwa przedmioty 
realizowane częściowo w 
języku francuskim, biorą 

udział w 
międzynarodowych 

projektach językowych 
oraz przygotowują się do 
egzaminu Delf A1 i A2.



Klasy innowacyjne
W naszej szkole działa KMO 

pod patronatem Centrum 
Nauki Kopernik.  Główną ideą 

klubu jest umożliwienie 
uczniom aktywnego 

poznawania i doświadczania 
świata. Inspiracją do 

prowadzenia zajęć jest 
innowacja pedagogiczna 

„Klasy technicznego 
eksperymentu po francusku” 

w ramach współpracy z 
Politechniką Łódzką.



Erasmus +

Bierzemy udział  w projekcie Erasmus +. Tytuł naszego projektu to 
Héritages en dialogue. Językiem projektu jest język francuski. 
Współpracujemy z 5 krajami: Grecją, Hiszpanią, Włochami, 

Rumunią i Portugalią. W ramach projektu uczniowie mają szansę 
poznać kulturę i dziedzictwo narodowe krajów europejskich. 



Współpraca
Nasza szkoła 

współpracuje z innymi 
szkołami w Europie i 

nie tylko. Celem 
współpracy  jest 

przybliżenie uczniom 
kultury i dziedzictwa 

innych krajów, 
zapoznanie z 

tradycjami lokalnymi, 
regionalnymi i 
narodowymi. 

Zniesienie bariery 
językowej i zniesienie 

różnic rasowych.  

Nasza szkoła jako jedyna w 
Polsce jest członkiem 

Europejskiego Stowarzyszenia 
Szkół o Długotrwałej Tradycji.  



Współpraca 

Od kilku lat współpracujemy z 
Językową Szkołą Podstawową z 

dzielnicy Qingbaijiang w 
Chinach. 



Nasz Patron
• Patronem naszej szkoły jest wybitny wieszcz Adam Mickiewicz. Każdego roku obchodzimy 

w szkole Dzień Patrona. Z okazji rocznicy urodzin Adama Mickiewicza odwiedziliśmy Wilno 
i Lwów. Kółko teatralne przygotowało przedstawienie w oparciu o balladę "Lilije" Adama 

Mickiewicza.



Zaprogramuj Przyszłość

Udział w ogólnopolskim 
projekcie Zaprogramuj 

Przyszłość rozwija 
kompetencje cyfrowe i 
myślenie operacyjne 

naszych najmłodszych 
uczniów. 



Mądrzy Cyfrowi
• Nasza młodzież bierze udział 

w ogólnopolskim projekcie 
Mądrzy Cyfrowi. Celem 

projektu jest rozwijanie wśród 
uczniów postaw 
prospołecznych i 

podnoszenie kompetencji 
uczniów w zakresie 

korzystania z technologii 
komputerowych. 



Bezpieczni MY

W naszej szkole „Ratujemy i 
uczymy ratować”. Dzieci 

uczą się udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Co 

roku jesteśmy 
współorganizatorem imprezy  

w biciu REKORDU W 
JEDNOCZESNYM 
WYKONYWANIU 
RESUSCYTACJI 
KRĄŻENIOWO- 
ODDECHOWEJ



Zdrowi MY

Dbamy o zdrowy i harmonijny rozwój naszych uczniów. Spędzamy czas na 
szkolnym boisku i placu zabaw, kształcimy u dzieci zdrowe nawyki żywieniowe. 

Nasze uczennice zajęły I miejsce w konkursie Jem smacznie, zdrowo i 
kolorowo. W szkolnej jadalni dzieci mogą zjeść smaczny, dwudaniowy obiad 

ugotowany w szkole. Należymy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. 
Bierzemy udział w projekcie Warzywa i owoce w szkole i Mleko z klasą.



Zaopiekowani MY
Dysponujemy dobrze 

wyposażoną i przyjazną 
świetlicą szkolną. Gdzie po 

lekcjach dzieci poza 
odrabianiem zadań domowych, 

kreatywnie spędzają czas i 
doskonale się bawią. Nasza 

świetlica organizuje wiele 
szkolnych akcji, zbiórek.   



Wysportowani MY
Prowadzimy szkolną 

drużynę rugby i żeńską 
drużynę koszykarską oraz 

zajęcia SKS. Nasi 
zawodnicy odnoszą liczne 

sukcesy w zawodach 
sportowych.



Rozśpiewani MY

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach 
koła gitarowego oraz szkolnym 

chórze. Zajęliśmy I miejsce w międzyszkolnym 
konkursie kolęd.  Udało nam się pobić rekord 

we wspólnym śpiewaniu i graniu min. 
„Prząśniczki” z okazji roku Moniuszkowskiego.



Utalentowani MY
Dajemy szansę na rozwinięcie 

skrzydeł wszystkim dzieciom. W 
szkole działa koło artystyczne i 

teatralne. Organizujemy konkursy dla 
uczniów i bierzemy udział w 

przeglądach artystycznych oraz 
dziecięcych scenach teatralnych.



Zaczytani MY
Mamy świetnie wyposażoną bibliotekę 
szkolną. Nasza szkoła wygrała konkurs 

Empiku 1000 powodów, by czytać. 
Bierzemy udział w Narodowym 

Programie Rozwoju Czytelnictwa



Nasze Szkolne Imprezy
W Jedynce wiele się 

dzieje. Także za 
sprawą prężnie 

działającego 
Samorządu 

Uczniowskiego.



Nasze Szkolne Imprezy
• Każdego roku odbywa się u nas wiele imprez szkolnych: Ślubowanie Klas 

I, Piknik szkolny, Śpiewamy dla Niepodległej, Mikołajki na sportowo, 
Andrzejki i wiele konkursów. Co roku w naszej szkole gramy z WOŚP.



Nasze Szkolne Wycieczki

Uczymy się nie tylko w 
szkole. Wiedzę i 

umiejętności zdobywamy 
podczas wycieczek, 

podróży, wyjść i warsztatów. 
Współpracujemy z wieloma 
instytucjami kultury i nauki.



Po lekcjach 



Jedynka drogą do sukcesu 


