
O nas - tekst do odczytu maszynowego 

Informacje ogólne 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194  imienia Kazimierza Kirejczyka 

znajduje się w Łodzi przy ulicy Siarczanej 29/35, kod pocztowy 93-143,  

telefon: 42 646-66-26, e-mail: kontakt@sps194.elodz.edu.pl. 

Szkoła jest placówką publiczną kształcenia specjalnego dla dzieci 

z niepełnosprawnością intelektualną posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W skład szkoły wchodzą: 

1. Oddziały Przedszkolne 

• dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, 

• dla dzieci niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

z dodatkowymi sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa, 

niedosłuch, niedowidzenie),  

• dla dzieci z autyzmem ze sprzężeniem z niepełnosprawnością 

intelektualną 

2. Oddziały o ośmioletnim cyklu kształcenia 

• dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

3. Oddziały edukacyjno - terapeutyczne 

• dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, autyzmem 
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4. Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze 

• dla uczniów do 25 roku życia z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu głębokim 

5. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju 

• dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego –  

od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. 

Rekrutacja uczniów odbywa się przez cały rok szkolny, na każdym 

etapie nauki. 

Przyjęcie do szkoły odbywa się na podstawie aktualnego Orzeczenia 

o Potrzebie Kształcenia Specjalnego, wydawanego przez Poradnię 

Psychologiczno - Pedagogiczną lub Specjalistyczną Poradnię 

Psychologiczno - Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci 

z Wadami Rozwojowymi. 

Dokumentem niezbędnym do przyjęcia do placówki jest Skierowanie do 

placówki wydawane na wniosek rodziców przez Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta Łodzi. 

Organami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194  

im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi są: 

1. Dyrektor Szkoły,  

2. Rada Pedagogiczna,  

3. Rada Rodziców, 

4. Samorząd Uczniowski. 



Sprawy dotyczące uczniów prowadzone przez szkołę: 

Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących 

sposobu załatwiania spraw: 

1. Zapisanie dziecka do szkoły zgodnie z Zasadami naboru 

2. Przyjmuje i wydaje dokumenty uczniów. 

3. Wydaje zaświadczenia dotyczące spraw uczniów. 

4. Przygotowuje i wydaje legitymacje szkolne. 

5. Przygotowuje i wydaje duplikaty świadectw. 

6. Przyjmuje i wysyła korespondencję. 

7. Sprawy związane z dowozem uczniów. 

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, skargi i wnioski oraz pisma 

interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, 

elektroniczne lub faksem. 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych 

z Kodeksem Postępowania Administracyjnego 

Nasza placówka oferuje: 

1. wysoką jakość edukacji, opieki i wychowania, 

2. indywidualne podejście do każdego dziecka, 

3. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,  

4. opiekę pedagoga i psychologa szkolnego, 



5. zajęcia specjalistyczne 

6. rozbudowaną bazę dydaktyczną, 

7. nowocześnie wyposażone pracownie, 

8. doskonale przygotowaną kadrę, 

9. opiekę świetlicy szkolnej od 6:30 do 17:00 

10. opiekę pielęgniarki szkolnej, 

11. bezpieczeństwo, 

12. możliwość zjedzenia obiadu w szkole. 

Nasza szkoła bierze udział w różnych programach 

edukacyjnych. 

Uczestniczymy miedzy innymi w: 

• Programie dla szkół 

• Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Emocja 

• Zbieram to w szkole 

• Zostań SuperZakrętakiem 

Organizujemy międzyszkolne konkursy: 

• Turniej Tańca 

• Olimpiada w Pływaniu  



Posiadamy certyfikaty: 

• Szkoła Promująca Zdrowie 

• Szkoła bez Przemocy 

• Szkoła Innowacyjna 


