
SZKOŁA  PODSTAWOWA NR 4  
 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 

 W SKIERNIEWICACH 

 

 Maria 

Skłodowska – Curie 

 



Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Skierniewicach  
sp4-skierniewice.pl 

 

 

 

 

Budynek A ul. Jasna 30                           Budynek  B ul. Szarych Szeregów 6 

Klasy VI – VIII                                        Klasy I - V 

            telefon (46) 833-27-38                                                    telefon (46) 833 -53 -98  



Nasza szkoła ma 102 lata, 

 więc to historia i tradycja tworzona przez wiele pokoleń. 

 



Drodzy Rodzice! 

  Przed Wami wybór szkoły Waszego dziecka. Zachęcamy do wyboru 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie. 

Zapewniamy, że to najlepszy wybór na rozpoczęcie edukacji tutaj   

przez Wasze dzieci. Pozwólmy dzieciom poznawać świat, nowych 

przyjaciół oraz uczyć się samodzielnego myślenia, a ich sukces  będzie 

gwarantowany. 

 

 



Priorytety naszej szkoły to: 
 

 Wysoka efektywność i jakość  kształcenia, 

 Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju  każdego ucznia, 

 Wspieranie poczucia własnej godności, z poszanowaniem wartości 

innych, 

 Kształtowanie u ucznia poczucia  tolerancji, 

 Wzmacnianie odpowiedzialności za siebie i innych, 

 Motywowanie do pracy nad sobą i dążenie do sukcesu, 

  Tempo nauki dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów,  

 Przygotowanie do dalszej edukacji. 

 Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

kieruje się dobrem  uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną, 

obywatelską  i patriotyczną z poszanowaniem ich godności osobistej. 

 



Zapewniamy 
 

   Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przygotowaną do pracy  

z dziećmi i nauczania wszystkich przedmiotów. Nauczyciele 

ciągle  doskonalą się, zdobywają dodatkowe kwalifikacje  

w zakresie pomocy psychologicznej, terapii pedagogicznej, 

metod nauczania i wychowania. Nauczają języków obcych: 

angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.  

Nauczyciele wychowania fizycznego są instruktorami  

i trenerami w zakresie różnych dziedzin aktywności fizycznej. 



Zapewniamy  

 
 Komfort psychiczny, bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój intelektualny 

i społeczny. Nasza szkoła jest przestronna, czysta i bezpieczna. Budynek 

wewnątrz i teren wokół szkoły objęte są wizyjnym monitoringiem.  

W czasie przerw lekcyjnych swoje dyżury pełnią wyznaczeni nauczyciele 

pilnując bezpieczeństwa uczniów. 

Warsztaty na temat 

bezpieczeństwa 



Dbamy o bezpieczeostwo naszych uczniów: 

Odblaskowe  
pierwszaki 

Apele, warsztaty, 

spotkania z policjantami.  



Opinie Rodziców: 



Opinie Rodziców: 



 
Dysponujemy dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. Stwarzamy uczniom 

komfort nauki w przestronnych, kolorowych salach lekcyjnych wyposażonych  

w sprzęt multimedialny i nowoczesne pomoce dydaktyczne.  

Posiadamy miejsca do zabawy i miejsca na pozostawienie podręczników.  
 



Przy szkole funkcjonują: boiska, basen, a zimą lodowisko. 



W pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu uczniowie doskonalą 

swoje kompetencje informatyczne.  

Corocznie organizujemy Dzień Bezpiecznego Internetu. 
 

 

 

 

 

Zajęcia z GOGLAMI  VR          ROBOTYKA       



 
„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,  

aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”.                                                                                        
Albert Einstein 

  Na początku każdego roku szkolnego rozpoznajemy potrzeby ucznia 

(szczególne uzdolnienia czy trudności w uczeniu się), jego środowisko 

rodzinne. Patrzymy, słuchamy, odczuwamy i poszukujemy,  a bezpłatna pomoc  

psychologiczno-pedagogiczna daje każdemu dziecku wsparcie dostosowane do 

jego potrzeb i możliwości, także w zakresie profilaktyki uzależnień  

jak i doradztwa zawodowego w planowaniu ścieżki dalszego kształcenia. 
 

Pasowanie uczniów klas 1- uroczyste przyjęcie do społeczności szkolnej   Pasowanie uczniów klas 1- uroczyste przyjęcie do społeczności szkolnej   



 
 

 MAMO, TATO - DLA TWOJEGO DZIECKA OD WRZEŚNIA W SZKOLE …  

Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7.00 do 17.00  

 (w grupach nie większych niż 25 uczniów)  

 
 

 dostępna dla dzieci zgodnie z aktualnymi potrzebami rodziców zarówno dla dzieci, które 

przebywają w niej systematycznie, jak i dzieci korzystających ze świetlicy nieregularnie  

 

Gry stolikowe nadal 

lubimy, chociaż czasem 

przenosimy je na dywan 

Nadal 

uwielbiamy 

robić prace 

plastyczne 

Świetlicowi Konstruktorzy działają  



Świetlica szkolna: Ten, kto chce się bawić, zawsze znajdzie  u nas coś dla siebie. 

A ten, co chce odpocząć, zawsze 

może zbudować sobie wygodną 

kanapę lub tapczanik. 

Gdzie znajdziecie taką salę kinową? 

CZAS NA 

ODRABIANIE 

LEKCJI  



MAMO, TATO - DLA TWOJEGO DZIECKA OD WRZEŚNIA W SZKOLE….. 

 Biblioteka szkolna z zaczarowanym w książkach światem bajkowym   

wraz z Internetowym  Centrum  Informacji Multimedialnej. Jesteśmy na Facebooku. 

 

W Międzynarodowym Dniu Postaci z Bajek  ich bohaterowie    

ożywają w naszej szkole. 



MAMO, TATO - DLA TWOJEGO DZIECKA OD WRZEŚNIA W SZKOLE…. 

Stołówka szkolna oferuje pyszne, gotowane na miejscu obiady.  

Uczniowie mogą też kupować zdrowe produkty w  sklepiku szkolnym.  

O zdrowie i prawidłowe odżywianie troszczy się pielęgniarka w szkolnym 

gabinecie profilaktyki zdrowotnej. 



ZAPEWNIAMY: Ciekawe zajęcia rozwijające zainteresowania: 

 wspierające rozwój lub wyrównawcze.  
  Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania stanowi radosne przeżycie 

dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to stosując aktywne metody i techniki, dzięki 

którym pomagamy każdemu dziecku odnaleźć tkwiący w nim „SKARB” 

 i rozwinąć go na miarę jego możliwości. 
 

 

 



           

 

Nasze liczne nagrody 

Uczniowie z powodzeniem  biorą udział w bardzo licznych konkursach  

przedmiotowych, plastycznych, muzycznych, czytelniczych, recytatorskich i innych 

na różnych szczeblach. 



Tradycją naszej szkoły jest podsumowanie osiągnięć uczniów po I semestrze.  

Pani Dyrektor wręcza: 

 

  za bardzo dobrą naukę i wzorowe zachowanie - Srebrne Tarcze i stypendia finansowe, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  uczestnikom  konkursów z różnych dziedzin począwszy od szczebla szkolnego do 

ogólnopolskiego oraz zasłużonym sportowcom  liczne dyplomy i nagrody. 

 

 



Półfinał wojewódzki w tenisie stołowym 

chłopców i dziewcząt –Igrzyska Dzieci. 
 

Zawody drużynowe w pływaniu. 
Powiatowy Turniej Badmintona – II miejsce. Powiatowy Turniej Badmintona – II miejsce. 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:  OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:  



Powiatowe Mistrzostwa w unihokeju. 

Wicemistrzowie Województwa Łódzkiego. 

W ramach Igrzysk Dzieci  rozgrywane są 

zawody sportowe - Mini piłka siatkowa.  



Nasze liczne nagrody  

 

Puchary 

Nagrody  

Dyplomy 



Nasze liczne nagrody:  



Nasze liczne nagrody – Jesteśmy dumni !  







Nasza Szkoła – Nasza Sprawa - to liczne akcje  

 Samorządu Uczniowskiego 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
Debata uczniowska 

Akcja - zabawa Nocowanie w szkole 



ORGANIZUJEMY  UROCZYSTOŚCI SZKOLNE: 

 Dni Patrona Szkoły,  

 

 Obchody Świąt Narodowych,  

 

 

 Andrzejki, Walentynki, Mikołajki,  

 

Pasowanie uczniów klas I, 

 

 

 Wigilie z rodzicami. 

 



Bale, bale bale 



               WYCIECZKI  SZKOLNE 



Z życzeniami dla pracowników szkoły od uczniów i rodziców z okazji 

 Dnia Edukacji Narodowej. 



Angażujemy się w imprezy międzypokoleniowe o charakterze 

środowiskowym, pikniki i spotkania rodzinne. 

 

Dzień Dziecka z rodzicami   

na sportowo 

Dzień Babci, Dzień Dziadka 

Wspólne z rodzicami 

kolędowanie 



Angażujemy się w imprezy o charakterze środowiskowym - łączymy pokolenia: 

Ciacho dla  Hospicjum – Wolontariat 
szkolny 

Jasełka w Zakładzie 
Pielęgnacyjno - Opiekuoczym  
w WYCZEŚNIAKU 



Nauczyciele naszej szkoły nie zrywają kontaktów z wcześniej uczącymi 

nauczycielami, którzy  przeszli na emeryturę. Mieli oni bardzo duży wkład  

w kształtowanie pokoleń i historii szkoły. Cenimy ich doświadczenie  

i spotykamy się, aby je sobie przekazywać. Razem się wspieramy.  

Spotkanie wigilijne emeryci – 

nauczyciele, rodzice, uczniowie. 

Spotkanie wigilijne emeryci – 

nauczyciele, rodzice, uczniowie. 

Spotkanie Jubileuszowe 



Razem: Przedstawiciele Władz Miasta, Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie, Emeryci. 



Uczestniczymy w paradzie Skierniewickiego Święta Kwiatów, 

Owoców i Warzyw. 



Uczestniczymy w wielu programach, akcjach i projektach o charakterze 

ekologicznym, zdrowotnym i profilaktycznym miedzy innymi: 

 

• Owoce w szkole,   

• Zbiórka surowców 

wtórnych. 



 
 

Spotkanie z młodzieżą  

z zaprzyjaźnionego ze Skierniewicami 

miasta Łubnie (Ukraina) 

Projekt edukacyjny  

„Czwórka z Europą za pan brat” 



Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami -  uczniowie uczestniczą  

w warsztatach w ramach doradztwa zawodowego. 

Warsztaty majsterkowania  
w Castoramie 

Warsztaty kulinarne  
w Karczmie Bednarskiej 

W fabryce czekolady 

Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna  w mieście 

współpracuje z naszą szkołą. 

http://sp4-skierniewice.pl/warsztaty-majsterkowania-w-castoramie/
http://sp4-skierniewice.pl/warsztaty-majsterkowania-w-castoramie/
http://sp4-skierniewice.pl/warsztaty-majsterkowania-w-castoramie/
http://sp4-skierniewice.pl/warsztaty-majsterkowania-w-castoramie/


Opinie uczniów: 





Opinie Uczniów: 





 



W prezentacji wykorzystano: : 

 
Prace konkursowe uczniów naszej szkoły z konkursów plastycznych: 

• kl. I „Lubię moją szkołę”, 

• kl. III „Jak pracuje moja Pani”, 

Opinie rodziców i uczniów pisane własnoręcznie  na temat szkoły,  

Zdjęcia ze Internetowej strony szkoły. 

 


