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Zapraszamy do szkoły z pasją! 

 

 

                                            

Klasy 1-3 : 

- sektor klas 1-3 to oddzielne skrzydło budynku 

wyposażone w węzeł sanitarny oraz dodatkowe wyjście 

na bezpieczny plac zabaw  

- praca na pierwszą zmianę  

- każda klasa jest gospodarzem swojej sali, w której 

znajduje się sprzęt multimedialny, miejsce rekreacyjne              

z dywanem, poduszkami itp.  

- sala komputerowa do wyłącznej dyspozycji klas 1-3                  

- każdy uczeń posiada własną zamykaną szafkę na 

ubrania przed salą oraz szufladę na podręczniki w sali 

- posiadamy zewnętrzny ogród dydaktyczny oraz 

wewnętrzny ogród wertykalny oczyszczający powietrze 

- nowoczesny gabinet terapeutyczny dzięki programowi 

„Aktywna Tablica”  

- opieka pielęgniarki  codziennie od 8:00 do 15:00 oraz 

gabinet stomatologa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas zajęć z dziećmi:  

- stawiamy na kompetencje kluczowe „miękkie” 

kształtujące umiejętność współpracy w grupie 

- stosujemy różnorodne metody aktywizujące uczniów 

- realizujemy i wdrażamy elementy planu daltońskiego 

czyli stawiamy na odpowiedzialność, współpracę, 

samodzielność oraz 

umiejętność dokonywania 

refleksji.  

- organizujemy cykliczne 

warsztaty artystyczne                      

oraz spotkania                                   

z ciekawymi ludźmi  

- bierzemy udział                                   

w licznych projektach 

m.in.:  „Zaprogramuj przyszłość”, „Czytanie na dywanie”, 

„Matematykę da się lubić” , „Z kulturą mi do twarzy” 

- realizujemy swoje zainteresowania w innowacjach 

pedagogicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ponadto: 

- organizujemy wycieczki tematyczne, zielone szkoły, 
biwaki, półkolonie letnie, kolonie oraz obozy dla 
naszych uczniów 

- integrujemy społeczność szkolną ze środowiskiem 
lokalnym: festyny, wspólne śpiewnie pieśni 
patriotycznych, kolędowanie, organizacja finału WOŚP, 
imprezy rodzinne  

- jesteśmy organizatorami konkursu pod patronatem 
Prezydenta Miasta Poznania i Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty „Wiem co czytam” 

- bierzemy udział w konkursach międzyszkolnych, 
wojewódzkich, ogólnopolskich, w których uczniowie 
zdobywają nagrody 

- prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne w ramach 
pomocy pedagogiczno-psychologicznej  

- bierzemy udział w programach profilaktycznych m.in.: 
„Bezpieczna szkoła”, „Bezpiecznie to znaczy wiedzieć                       
i znać” „Z drugiej strony sieci”, „Bieg po zdrowie”, 
„Poznań uzależniony od profilaktyki” 

Zajęcia dodatkowe: 

➢ język angielski, 

➢ nauka pływania 

➢ „Kangurek” ( matematyka i programowanie), 

➢ zajęcia czytelnicze „Lubię czytać”, 

➢ zajęcia muzyczne: „Śpiewać każdy może”, 

„Gitara dla każdego”  

➢ pierwsza pomoc dla najmłodszych  

➢ zajęcia sportowe: koszykówka, siatkówka 

- przy szkole działa od 30 lat gromada zuchowa „Zuchy 

Niepokonane ZHP” 

                    Nasza świetlica 

- mamy 3 sale świetlicowe z podziałem na grupy 

wiekowe 

- świetlice czynne                                                                                                                              

od 6:30 do 17:00 

- bezpieczny 

bezkontaktowy system 

odbioru dzieci  

- różnorodne zajęcia: 

➢ magiczny 

dywan, 

➢ zabawy z chustą Klanzy, 

➢ zabawy ruchowe, logiczne, plastyczne, z tablicą 

multimedialną, 

➢ koło szachowe 

➢ warsztaty tematyczne. 

POSIŁKI: 

- nauczyciele świetlicy opiekują się dziećmi podczas 

posiłków w stołówce szkolnej 

- posiłki przygotowywane są w kuchni na terenie szkoły 

- w stołówce oprócz smacznego i zdrowego obiadu 

można zjeść śniadanie z bufetu ze zdrową żywnością 

- w porze 

obiadowej jest 

wyznaczony czas 

tylko                                 

dla uczniów klas 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

Biblioteka szkolna im. Emilii Waśniowskiej  

- wypożyczalnia jest zaopatrzona w piękne książki dla 

pierwszaków, przedszkolaków oraz uczniów klas 

starszych 

- na półkach dla najmłodszych czytelników czekają 

pluszaki 

- w strefie relaksu na kanapie  lub fotelach dziecko 

znajdzie wyciszenie i odpocznie po zajęciach 

- pierwszaki odrabiają tutaj lekcje, rysują, czytają, biorą 

udział w warsztatach, a podczas uroczystości pasowania 

stają się prawdziwymi czytelnikami 

- podczas spotkań z książką starsi koledzy i panie 

bibliotekarki wprowadzają pierwszaki w świat książek, 

wiedzy i wyobraźni 

- wiele ciekawych konkursów i akcji bibliotecznych 

- mali czytelnicy uczą się dobrych manier i poznają 

podstawowe zasady bezpieczeństwa- mogą zdobyć 

odznakę „Kulturalna Sówka” 

- w bibliotece znajdują się cztery stanowiska 

komputerowe z dostępem do Internetu, sprzęt 

audiowizualny oraz czytniki Kindle 

 

Dane adresowe: 

telefon: 61 823 60 91 

strona szkoły: zsp8poznan.pl 

mail szkoły: 

sekretariat@zsp8poznan.pl           

jesteśmy na fb/sp34poznan 

                                            dziennik librus 

mailto:sekretariat@zsp8poznan.pl

