
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Grzegorza Piramowicza 

w Pabianicach



Nowoczesna szkoła ze stuletnią 
tradycją to my: 

✓Wykwalifikowana, kreatywna i empatyczna 
kadra

✓ Indywidualne podejście do ucznia
✓ Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, wsparcie 

nauczycieli terapeutów
✓ Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci
✓Współpraca z rodzicami



Baza szkoły:

❖Uczniowie klas młodszych zajmują jeden poziom w 
oddzielnym skrzydle budynku, na którym znajduje 
się także gabinet dyrektora szkoły. 

❖W klasach I-III lekcje odbywają się 
dwuzmianowo, po półroczu następuje zmiana planu.



Każda sala lekcyjna wyposażona jest w 
liczne pomoce dydaktyczne, komputer z 
dostępem do Internetu oraz tablicę 
multimedialną.



❖Lekcje informatyki odbywają się w obszernej 
pracowni informatycznej, w której każdy uczeń 
pracuje na oddzielnym komputerze.

❖Na terenie szkoły jest sala gimnastyczna z 
zapleczem sportowym.

❖O zdrowie dzieci dba również pani pielęgniarka.

❖Korzystamy z e- dziennika, co ułatwia 
komunikację między nauczycielami i rodzicami.

❖Uczniowie naszej szkoły mogą liczyć na pomoc i 
wsparcie pedagoga szkolnego oraz logopedów, 
terapeutów pedagogicznych. 



W szkole znajduje się dobrze wyposażona, zarówno 
w lektury szkolne jak i popularną literaturę 
dziecięcą i pomoce dydaktyczne biblioteka. 
Uczniowie chętnie korzystają ze znajdującego się 
tu centrum multimedialnego.



❖ Świetnie wyposażona świetlica to tak naprawdę 5 pomieszczeń, w 
których dzieci mogą spędzać czas zgodnie z własnymi potrzebami 
i zainteresowaniami. 

❖ Czynna jest w godzinach 7.00 – 17.00.
❖ W szkole jest również możliwość wykupienia dwudaniowych 

obiadów, które przygotowywane są w naszej kuchni. 
❖ W ramach programu dla szkół „Owoce i warzywa w szkole” 

wszyscy uczniowie dostają owoce, warzywa i produkty mleczne.



Wszechstronny rozwój uczniów: 
❖ Nasi uczniowie uczestniczą z sukcesami w licznych konkursach.
❖ W szkole organizuje się wiele uroczystości, rajdów, wycieczek. 
❖ Realizujemy różne programy edukacyjno- wychowawcze np. : 

Program Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.
❖ Bezpieczeństwo uczniów jest dla nas stałym zadaniem 

priorytetowym. 



W szkole nr 5 nie ma miejsca na nudę!



Zapraszamy !

do Szkoły Podstawowej nr 5 w Pabianicach 
ul. Zamkowa 65
tel.: 42 2152458

W okresie od 1 lutego do 25 lutego 2022r.
prowadzony jest nabór uczniów 

do klas pierwszych!…


