
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA: 
 

Dziś Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy – to 

placówka, która łączy 58-letnią tradycję z nowo-

czesną edukacją. Obecnie w szkole uczy się 420 

uczniów. Mamy ognisko przedszkolne, dziewięć 

oddziałów klas I – III oraz dwanaście oddziałów klas 

IV – VII. 

BAZA DYDAKTYCZNA: 

 19 sal lekcyjnych wyposażonych w nowocze-

sny sprzęt multimedialny 
 nowoczesna sala komputerowa, 
 duża i dobrze wyposażona sala gimnastyczna, 
 bogata w woluminy biblioteka, 
 boisko wielofunkcyjne z częścią do zabaw i gier 

ruchowych, 
 sala zajęć rekreacyjno-sportowych dla klas 0-III 
 świetlica, stołówka, plac zabaw, 
 nowoczesne pomoce dydaktyczne pozyskane 

ze środków unijnych 

DYDAKTYKA: 

 klasy z dodatkowym językiem angielskim 

 klasy z nauką tańca  

 klasy kajakarskie od klasy IV  

INNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: 

 chór szkolny 
 zajęcia muzyczne z nauką gry na flażoletach 
 zajęcia rozwijające z różnych przedmiotów 
 Warsztaty Twórczości Rodzinnej 
 zajęcia dla uczniów uzdolnionych i wyrównu-

jące szanse edukacyjne 
 koło „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” 
 koło redakcyjne gazetki szkolnej „Szwederowo 

na kolorowo” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJEKTY I PROGRAMY: 

Nasza szkoła tętni życiem. Realizujemy liczne pro-

jekty edukacyjno-wychowawcze i charytatywne. 

Aktualnie staramy się o tytuł Szkoły Uczącej się, 

czyli działamy na rzecz podniesienia jakości pracy 

poprzez profesjonalizację pracy szkoły i nauczy-

cieli. Realizujemy program SUS, czyli działamy na 

rzecz podniesienia jakości pracy poprzez profesjo-

nalizację pracy szkoły i nauczycieli. Szukamy naj-

skuteczniejszych metod aktywizujących oraz szer-

szego stosowania oceniania kształtującego (OK), 

pomagającego nauczycielom lepiej nauczać,  

a uczniom lepiej się uczyć. Dążymy do rozwijania 

naturalnych dla człowieka cech: chęci poznawa-

nia świata, zdobywania umiejętności, troskę o oto-

czenie, pragnienia decydowania, działania  

i współdziałania z innymi. 

REALIZUJEMY PROJEKTY: 

 „Po co? Dlaczego? Jak?” – kształtowanie kom-

petencji poznawczych uczniów 
 Bydgoski Bąbel Matematyczny 
 Miejski Projekt "Szkoła Otwarta i Tolerancyjna" 
 Akademickie Centrum Kreatywności - projekt  

z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego 
 Szkoła z klasą 2.0 
 Bydgoski Konkurs Ekologiczny 
 Laboratorium Zmiany Edukacyjnej 
 Międzynarodowy projekt językowy e-Twinning 
 Rytmika jako narzędzie wspomagające rozwój 

kompetencji matematycznych 
 Cała Polska czyta dzieciom 
 Bezpieczna i przyjazna szkoła 
 „Szkoła z prawami dziecka”- projekt UNICEF  
 Program MEN „Technologie z Klasą” 

KONTAKT:  
85-122 Bydgoszcz, ul. Traugutta 12 

tel. 052 373-96-80, tel. /fax: 052 373-05-54 

www.sp41.bydgoszcz.pl/joomla  

sp41@edu. bydgoszcz.pl 

Szkoła Podstawowa nr 41  

z Oddziałami Sportowymi 
im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy 
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