
Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu jest   nowoczesnym, przestronnym, 

dwukondygnacyjnym obiektem usytuowanym na osiedlu Krzyki – Partynice, w otoczonej 

zielenią, spokojnej części Wrocławia. Placówka zajmuje dwa skrzydła budynku  Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego Nr 16 przy ul. Wietrznej 50. Szkoła została uruchomiona 

01.09.2011r. Jako pierwsi  naukę w szkole rozpoczęli uczniowie zerówki oraz dwóch klas 

pierwszych – 75 dzieci. 

 

 

Na parterze mieszczą się: pomieszczenia administracyjno- biurowe, gabinet pedagoga, 

stołówka, szatnia, 11 sal lekcyjnych oraz świetlice szkolne. Na pierwszym piętrze znajdują się 

pomieszczenia administracyjno- biurowe: gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet wicedyrektora 

, pokój nauczycielski, dwie sale językowe, dwie pracownie komputerowe,       9 sal lekcyjnych, 

sala konferencyjna.   

 

W naszej szkole: 

 zajęcia prowadzone są w przestronnych, jasnych salach. Wszystkie pomieszczenia 

lekcyjne  zostały wyposażone w nowe, kolorowe meble oraz najnowsze pomoce 

dydaktyczne, gry oraz sprzęt służący nauczaniu przez zabawę. Nauczyciele 

wykorzystują w swojej pracy – tablice interaktywne, rzutnik multimedialny. 

 

 



 

 

 uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych 

 

    

 uczniowie klas starszych mają możliwość pozostawienia części podręczników i 

przyborów szkolnych w indywidualnych szafkach zamykanych na klucz znajdujących 

się  w  ogromnej szatni usytuowanej na parterze   

   



 klasy młodsze korzystają z szafek usytuowanych przy salach lekcyjnych 

 

 zajęcia logopedyczne odbywają się w przestronnej sali wyposażonej w duże lustro oraz 

zestaw pomocy do zajęć  grupowych i indywidualnych, 

   

 podczas zajęć komputerowych uczniowie korzystają z dwóch pracowni z 16 

stanowiskami komputerowymi ze stałym łączem internetowym,  

 

 

 

 

 

   



  

 uczniowie mają możliwość obserwacji roślin znajdujących się w wewnętrznych 

ogródkach 

 

 uczniowie zażywają ruchu na świeżym powietrzu na ogrodzonym, nowym,  kolorowym 

placu zabaw z piaskownicą, zamkiem, zjeżdżalnią, huśtawkami, bujakami i 

karuzelą  oraz ławeczkami do wypoczynku. 

 

 



 uczniowie korzystają z obiadów przygotowywanych przez firmę cateringową. W 

stołówce o  powierzchni 240 m2 została wydzielona część jadalni ( z umywalkami do 

mycia rąk) przeznaczona dla dzieci szkolnych  - 90 miejsc. 

   

We wrześniu 2012 oddano do użytku: 

 nowocześnie wyposażoną bibliotekę szkolną, w której znajduje się przestronna 

czytelnia przeznaczona do pracy własnej uczniów, zajęć czytelniczych, lekcji 

bibliotecznych, projekcji programów edukacyjnych i filmów dla dzieci, wypożyczalnia 

z wolnym dostępem do półek z literaturą piękną dla dzieci oraz lekturami,  

     

    

 nowoczesną czytelnię multimedialną, z której uczniowie będą korzystali podczas zajęć 

komputerowych 



    

 kompleks sportowy – halę sportową z 450 trybunami oraz małą salkę gimnastyczną  z 

nowym sprzętem do ćwiczeń, 

   

zajęcia wychowania fizycznego oraz gimnastyka prowadzone są w sali wielofunkcyjnej o 

powierzchni 103m2,wyposażonej w drabinki i lustra. Uczniowie korzystają 

z  nowoczesnych sprzętów (między innymi piankowe tory przeszkód, przeszkody o 

różnych fakturach, kolorowe materace, przyrządy gimnastyczne) 



    

 cztery sale do zabaw świetlicowych 

    

 boisko szkolne do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną. Bieżnię 4 torową o 

długości 60m, skocznię do skoku w dal o długości 30m, oraz dwa tereny rekreacyjne z 

placami do gier i zabaw oraz ścieżką zdrowia 

 

 uczniowie korzystają z opieki pielęgniarki szkolnej w nowym gabinecie medycznym 

 

 



 

 Teatrzyki oraz różnego rodzaju występy odbywają się na specjalnej scenie znajdującej 

się na holu górnym 

 

 

Cała szkoła jest monitorowana za pomocą  kamer wewnętrznych. 

Na terenie ZSP znajduje się parking na 50 miejsc parkingowych  z miejscami wydzielonymi 

dla osób niepełnosprawnych. W budynku ZSP znajduje  się winda pozwalająca na 

przemieszczanie się między piętrami osób niepełnosprawnych.  Uczniowie 

mogą  obserwować rośliny rosnące  w wewnętrznych  ogrodach  znajdujących się  na 

terenie  szkoły oraz skalny ogród na tarasie I piętra. 

   

 

 6 października 2015 roku Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 16 otrzymał Certyfikat 

Bezpieczeństwa. Jest to pierwszy certyfikat przyznany wrocławskim placówkom 

oświatowym, za podejmowane inicjatywy w zakresie zapobiegania przestępczości i 

stworzenie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na ich terenie. To znaczące 

wyróżnienie przyznawane  budynkom, których administratorzy spełnili wszystkie 

wymagania Kapituły Certyfikatu. Wyróżnienie to przyznawane jest przez cztery 

podmioty: Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 



we Wrocławiu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Wrocławia 

oraz Straż Miejską we Wrocławiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o tym wydarzeniu: 

http://www.wroclaw.pl/dwie-pierwsze-wroclawskie-szkoly-dostaly-certyfikaty-

bezpieczenstwa 

 



 

https://youtu.be/YzELE8AfhMQ  

 Nad bezpieczeństwem dzieci, ich prawidłowym rozwojem fizycznym, intelektualnym i 

emocjonalnym czuwa zespół ciepłych, życzliwych i odpowiedzialnych  ludzi - 

nauczycieli, woźnych pań sprzątających,  konserwator ,  intendentka oraz specjaliści: 

logopeda, pedagog i nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. 

 

https://youtu.be/YzELE8AfhMQ

