Szkoła Podstawowa
im. mjr. Henryka Sucharskiego
w Bujnach Szlecheckich
Jesteśmy szkoła z tradycją.
Wychowaliśmy wiele pokoleń mieszkańców.
Od lat uczymy i kształtujemy osobowość naszych uczniów.

Baza szkoły:
 6 tablic interaktywnych wraz
z programami edukacyjnymi,
 pracownia biologiczno-przyrodnicza,
 sala informatyczna,
 dobrze wyposażona biblioteka szkolna,
 sala gimnastyczna,
 nowo powstałe wielofunkcyjne boisko
trawiaste, boisko do piłki koszykowej,
 mobilne miasteczko ruchu drogowego,
 2 place zabaw,
 przenośne boisko do piłki siatkowej

Zapewniamy uczniom:
 opiekę nad uczniami w godzinach od
7. 35 do godziny 16.00,
 na terenie całej szkoły dostęp do
internetu,
 sale lekcyjne doposażone w pomoce
dydaktyczne,
 udział w projektach edukacyjnych,
 udział w zawodach sportowych,
 projektach profilaktycznych,
 udział w warsztatach rozwijających
zainteresowania oraz
terapeutycznych,
 spotkania z ciekawymi ludźmi
 dowóz do szkoły dla wszystkich
uczniów z klas IV-VIII oraz dla
uczniów klas 0-III z obwodu naszej
szkoły.

Oferta dla uczniów:
Zajęcia pozalekcyjne:
 logopedyczne,
 dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki, j. polskiego,
 zajęcia dodatkowe z j. angielskiego,
 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
 koło teatralne,
 zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe,
 zajęcia przyrodnicze metodą
eksperymentu,
 zajęcia chemiczne drogą eksperymentu,
 zajęcia rozwijające logiczne myślenie.
 Wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
wyjazdy do kina, teatru, do parku
trampolin, na lodowisko, basen,
 Organizowanie zajęć w czasie ferii
zimowych,
 Noce filmowe organizowane w szkole,
 Pikniki rodzinne dla społeczności
szkolnej i lokalnej,
 Zabawy choinkowe dla dzieci z wizytą
Mikołaja

Realizujemy i działamy:
Realizacja projektów edukacyjnych
w ostatnich latach oraz obecnie:
 Projekty dofinansowane z
WFOŚiGW w Łodzi: ,,Błękitna
Planeta energią dla życia", Jeszcze
w zielone gramy, lecz smog puka
do naszych drzwi, ogródek
dydaktyczny.
 Projekty dofinansowane z Działaj
Lokalnie Polsko Amerykańskiej
grupy....: "Bezpieczni rowerzyści to
nasza wspólna sprawa",
"Integrujmy się realnie, nie tylko
wirtualnie".
 Projekt dofinansowany z Urzędu
Marszałkowskiego - powstało
wielofunkcyjne boisko sportowe.
 Rządowy projekt Aktywna Tablicadofinansowanie do zakupu dwóch
monitorów interaktywnych dla
klas I-III.

Każdy uczeń w naszej
szkole traktowany jest
z należytą troską, dbamy
o jego rozwój intelektualny
i społeczny.

Współpracujemy:
 Ze Starostwem Powiatowym
z Wydziałem ochrony środowiska otrzymujemy dofinansowanie do
wycieczek krajoznawczych.
 Socjoterapeutą – organizowane są
spotkania dla każdej klasy w
każdym roku szkolnym,
 Z policjantami z Wydziału do
Spraw Nieletnich oraz Wydziału
Ruchu Drogowego,
 Strażakami,
 Ratownikami medycznymi
 Ścisła współpraca z Radą
Rodziców

Organizujemy:
 Dzień Babci i Dzień Dziadka,
 Dzień Dziecka - Piknik
Rodzinny,
 Spotkanie opłatkowe,
 Zabawę choinkową dla dzieci
oraz dla dorosłych,
 Noce filmowe w szkole,
 Wyjazdy, wycieczki
o charakterze edukacyjnym
i rozrywkowym ( park trampolin,
kino, Giganty Mocy, EC1 w Łodzi,
Palmiarnia, ZOO, basen, lodowisko

