
Szkoła Podstawowa nr 34                 

im. Wojska Polskiego                      

w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym nr 8                 

os. B. Śmiałego 107                                        

w Poznaniu 

 

 

   

 

 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 sala jest wyposażona w nowoczesny sprzęt 

multimedialny, miejsce rekreacyjne    

- 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 ekologiczny  ogród dydaktyczny, ogród 

deszczowy, „ogród zmysłów” oraz wewnętrzny ogród 

wertykalny oczyszczający powietrze 

- nowoczesny gabinet terapeutyczny dzięki programowi 

„Aktywna Tablica”  

- profesjonalna opieka pielęgniarki  codziennie od 8:00 do 

15:00 oraz nowoczesny gabinet stomatologiczny 

 

 

 

Klasa pierwsza sportowa (koszykówka dla dziewcząt, 
siatkówka dla chłopców): 

-treningi odbywają trzy razy w tygodniu 
-udział  w zawodach, 
wydarzeniach i obozach 
sportowych 
-współpraca z klubami Enea 
AZS Poznań i AZS UAM 
Poznań 
 

Podczas zajęć z dziećmi:  

- tworzymy przyjazną atmosferę 

- stosujemy różnorodne metody aktywizujące uczniów              

z wykorzystaniem sprzętu np.: długopisy 3D, zestawy 

robotów edukacyjnych wraz z akcesoriami, zestawy 

klocków LEGO® Education SPIKE™ Prime do samodzielnej 

konstrukcji, gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR), 

edukacyjne klocki Korbo i Wafle 

- 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 programach i projektach 

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

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

„Dzieci Europy”,  „Laboratorium Przyszłości” 

- 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,  
imprezy rodzinne  
- odnosimy sukcesy                         
w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich, 
ogólnopolskich 
 

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna  

- prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz 
kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne                                             
- 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”  
 - pomoc pedagogiczno-psychologiczna realizowana jest 
przez wielu specjalistów: pedagogów, psychologa, 
pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych 
oraz logopedów  
 

 Zajęcia dodatkowe bezpłatne: 

- język angielski, 

- nauka pływania 

- „Kangurek” ( matematyka i programowanie), 

- zajęcia czytelnicze „Lubię czytać”, 

- zajęcia muzyczne 

- pierwsza pomoc dla najmłodszych  

- zajęcia sportowe: koszykówka, siatkówka 

- 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  

-posiadamy  ciekawy i bogaty księgozbiór  

-pozyskaliśmy środki z „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” (2021-2025) 

-uczniowie odrabiają tutaj lekcje, czytają, biorą udział                 

w warsztatach, a podczas uroczystości pasowania stają 

się prawdziwymi czytelnikami 

-organizujemy wiele ciekawych konkursów i akcji 

bibliotecznych 

-włączamy się w liczne działania ogólnopolskie np.: 

„Przerwa na czytanie”,  „Żonkile”, „Narodowe Czytanie”, 

„Wyprawka Czytelnicza – Pierwsze Abecadło”, 

„BohaterON” 

- mali czytelnicy uczą się dobrych manier - mogą zdobyć 

odznakę „Kulturalna Sówka”  

- w strefie relaksu, na kanapie lub fotelach przy muzyce 

każdy  znajdzie wyciszenie i odpocznie po zajęciach 

-podczas spotkań z książką starsi koledzy i panie 

bibliotekarki wprowadzają młodszych uczniów w świat 

książek, wiedzy i wyobraźni 

-w bibliotece znajdują się cztery stanowiska 

komputerowe, sprzęt audiowizualny, a dzięki współpracy 

z firmą Amazon roboty Photon 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

