
O nas – tekst łatwy do czytania i rozumienia 

Gdzie jesteśmy? 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 w Łodzi znajduje się  

przy ulicy Siarczanej 29/35. 

Wejście do szkoły znajduje się od ulicy Siarczanej.  

Posiadamy podjazd dla wózków. 

 

Kiedy wejdziesz do budynku szkoły, wchodzisz do przedsionka. 

Na ścianie po prawej stronie od drzwi znajduje się dzwonek.  

Należy zadzwonić. 

 

dzwonek 

drzwi do holu 



Kierujesz się do drzwi i wchodzisz do głównego holu szkoły.  

 

Po lewej stronie znajduje się sekretariat - to biuro, do którego dostarczamy 

pisma, podania i dokumenty. 

To są drzwi do sekretariatu. 

 

Z głównego holu idąc prosto dochodzimy do szatni.  

To są drzwi do szatni.  

 



Idziemy korytarzem do końca. 

Skręcając w lewo mamy korytarz, gdzie są wejścia na salę gimnastyczną, 

przebieralnie, prysznice oraz gabinet profilaktyki i pomocy przedmedycznej. 

 

Skręcając w  prawo – wchodząc po schodach jest wejście na stołówkę 

 



Z głównego holi wchodzimy na I i II piętro po schodach. 

Schody są na końcu korytarza na lewo i na prawo od głównego wejścia. 

 

 

Na piętrach znajdują się sale szkolne. 

To jest korytarz z wejściami do klas na I piętrze. 

 



Na I piętrze znajduje się też gabinet pani dyrektor. 

To są drzwi do gabinetu. 

 

To jest korytarz z salami na II piętrze. 

 

Na II piętrze jest biblioteka.  

To są drzwi do biblioteki. 

 



Czym zajmuje się Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194? 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 jest placówką publiczną 

kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W jej skład 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 

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. 



Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

Dyrektorem szkoły jest Pani Zdzisława Jóźwiak.  

W szkole  zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracyjni 

i obsługi. 



W naszej placówce zapewniamy uczniom: 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną: 

a) zajęcia specjalistyczne: 

• logopedia, 

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,  

• integracja sensoryczna,  

• trening słuchowy Tomatisa,  

• arteterapia,  

• muzykoterapia,  

• dogoterapia  

b) opiekę psychologa i pedagoga. 

To są drzwi do gabinetu psychologa i pedagoga 

 



2. Specjalistyczne pracownie:  

• pracownia Montessori,  

• Ekopracownia,  

• sale integracji sensorycznej,  

• gabinety logopedyczne,  

• sala Doświadczania Świata,  

• sala informatyczna,  

• sala gospodarstwa domowego. 

3. Opiekę świetlicy szkolnej od godziny 6:30 do 17:00. 

Świetlica szkolna znajduje się na parterze. 

W lewo od głównego holu na końcu korytarza . 

To wejście do świetlicy 

 



4. Opiekę pielęgniarki szkolnej. 

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej  

czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35. 

To są drzwi gabinetu.  

 

5. Pyszne obiady 

Posiadamy własną kuchnię, w której przyrządzane są posiłki. 

Tutaj wydawane są obiady.  

 



Tu uczniowie spożywają posiłki 

 

6. Boisko szkolne i plac zabaw 

 

 

 



7. Zajęcia pozalekcyjne 

• zajęcia na basenie w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi 

• koło turystyczne 



Jak się z nami skontaktować? 

1. Telefonicznie: 42 643 66 26 

2. Możesz też wysłać e-maila na adres: kontakt@sp194.elodz.edu.pl 

3. Możesz napisać pismo i wysłać na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 194 

ul. Siarczana 29/35, 93-143 Łódź 

4. Możesz przynieść pismo do sekretariatu szkoły. 

Sekretariat jest otwarty w godzinach od 8.00 do 16.0 

mailto:kontakt@sp194.elodz.edu.pl

