
OFERTA EDUKACYJNA 2023/2024 
 

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa w Głogowie,  

ul. Morcinka 2, 67-200 Głogów 

To szkoła ludzi z pasją! To tradycja i nowoczesność! To pomoc i wsparcie!  

To szkoła, w której komfort nauki jest związany z małą ilością klas. 
 

Etap nauki w szkole podstawowej to niezwykle ważny okres  dla formowania się osobowości 

i charakteru dziecka, dlatego koncentrujemy swoje działania na życzliwej, 

zindywidualizowanej, systemowej i specjalistycznej pomocy dziecku i jego rodzicom 

/opiekunom. 

Więcej informacji o naszych działaniach na www.sp8glogow.pl oraz na Fb 
Informacje ogólne: 

- sekretariat: czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30 

- punkt rekrutacyjny (parter/sekretariat)- od 8.00 - 15.30 + pomoc w logowaniu 

- zajęcia lekcyjne odbywać się będą w godz. 8:00 - 14:30 

- zajęcia rozwijające zainteresowania i specjalistyczne do 16.00 - korzystamy również z 

obiektów (Basen Chrobry SA) 

- świetlica -planowany czas pracy 6.30 - 16.30 

- stołówka - 3 przerwy obiadowe (wg potrzeb) 

- opieka pielęgniarska 
- dyżurka przy wejściu z obsługą monitoringu 

NABÓR 2023/2024 
- oddziały integracyjne kl.1 - możliwy nabór spoza obwodu, na wniosek. Klasy integracyjne 

są mniej liczne (max do 20 osób w tym od 2-5 uczniów niepełnosprawnych), gdzie 

jednocześnie pracuje 2 nauczycieli (wiodący i współorganizujący proces kształcenia) 

indywidualizując nauczanie, dając szansę na rozwój, naukę tolerancji wszystkim uczniom w 

klasie przy zachowaniu jak najwyższego poziomu nauczania. 

- oddziały kl.1 ogólnych -z obwodu 

- w kl.1 - j.angielski w klasach starszych 2 języki obowiązkowo (j.angielski, j.niemiecki) 

- wychowawcy klas 1 to nauczyciele z pasją i doświadczeniem w nauczaniu 

wczesnoszkolnym + w oddziałach integracyjnych pracują doświadczeni nauczyciele 

wspomagający 

NASZE CELE: 
- wychowywanie - oparte w szczególności na stworzeniu poczucia bezpieczeństwa, szacunku 

wobec drugiego człowieka, tolerancji, dobrych relacjach z innymi ludźmi przy jednoczesnym 

poszanowaniu ich poglądów i godności; 

- przekazywanie rzetelnej wiedzy - w ośmioletniej podróży przez literaturę, naukę i kulturę 

nasi uczniowie nabywają umiejętności i wiedzę, kształtują swoją osobowość tak, aby potrafili 

dokonywać świadomych życiowych wyborów; 

- indywidualne podejście, dbałość o zainteresowania, rozwijanie pasji i talentów naszych 

uczniów - zakładamy, że "Każdy może być mistrzem na miarę swoich możliwości", 

pomagamy odkrywać i rozwijać talenty oraz zdolności; 

KONCEPCJA NASZEJ PRACY TO RÓWNIEŻ: 

* Nauczanie przez doświadczanie -w pracowniach w szkole i w terenie -w ramach innowacji 



- "Szkoła zza płotu" -kl.1-3 -zajęcia w pracowniach szkolnych (przyrodniczej, fizycznej, 

chemicznej, informatycznej) 

- "MATGRA" -kreatywna nauka matematyki i logicznego myślenia z wykorzystaniem Kart 

Grabowskiego w kl.1-3 

- "Czytam z Klasą -Lekturki spod chmurki" -innowacyjne podejście do czytania lektur - 

pilotaż w 2 oddziałach 

- "Bawię się i uczę  z przyrodą" -rozszerzanie wiadomości o otaczającej nas przyrodzie 

*projekty i programy edukacyjne: 

- Międzynarodowy Program "Z kulturą mi do twarzy" 

- Ogólpnopolski Program "iTeatrTVP dla szkół" 

- Ogólnopolski Program "Akademia Bezpiecznego Puchatka" 

- "Zakodowani czyli kodowanie na dywanie" 

- "Uważność- nasza siła, wielka moc"    

* Skuteczne nauczanie - z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego i 

neurodydaktyki, a także poprzez wprowadzane projekty; 

* Pełne przygotowanie do pracy zdalnej na platformie Office 365 (komunikator Teams); 

*Współpraca i kształtowanie postaw - z wykorzystaniem debat i projektów. 

PROPONUJEMY RÓWNIEŻ: 
- zajęcia taneczne i sportowe dla dzieci,  

- zajęcia kulinarne z wykorzystaniem sprzętu z Laboratorium przyszłości; 

- konsultacje poszerzające wiedzę lub niwelujące zaległości; 

- szeroki zakres zajęć terapeutycznych i specjalistycznych wykorzystujących pomoce z 

projektu Aktywna tablica, tj: 

- korekcyjno-kompensacyjne - uczniowie usprawniają swoje umiejętności z zakresu 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji, analizy wzrokowo-słuchowej, 

- dydaktyczno-wyrównawcze - uczniowie uzupełniają zakres swojej wiedzy z poszczególnych 

przedmiotów, doskonalą umiejętności szkolne, które sprawiają im największe trudności 

(również zajęcia wspierające), 

- gimnastyki korekcyjnej - są to zajęcia, których celem jest uaktywnienie narządów ruchu i 

korygowanie wad postawy, 

-  logopedyczne - uczniowie pracują pod okiem logopedy nad pokonywaniem problemów 

związanych z mową czynną i bierną, mówioną i pisaną, 

- inne: opiekę specjalistyczną: pedagogów, psychologa, logopedów, neurologopedy, 

surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów, pedagoga specjalnego o 

specjalności pedagogiki terapeutycznej czy resocjalizacji, terapeutów (w tym terapia 

pedagogiczna, terapia dysleksji, socjoterapia, terapia autyzmu, terapia Integracji 

Sensorycznej, terapia EEG Biofeedback, terapia Warnkego, terapia krzyżowo-czaszkowa, 

gimnastyka korekcyjna) oraz doradców zawodowych. 

Wspomagamy rodziców/opiekunów w ich roli wychowawczej, dlatego oferujemy: zajęcia 

warsztatowe, spotkania "Akademii dla Rodziców", dostęp do e-dziennika, konsultacje w 

czasie zebrań z rodzicami, kontakty telefoniczne i e-mailowe oraz video na Teams (Office 

365). Realizujemy atrakcyjny, rodzicielski program profilaktyki "Skręcaj w dobrą 

stronę".  

PONADTO ORGANIZUJEMY: 
- ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy na narty, rajdy rowerowe, pikniki 

integracyjne, zielone szkoły; 

- "Turniej Klas" - zmagania konkursowe o tematyce tradycji świątecznych, profilaktyki 



uzależnień, zarządzania czasem, ekologii itp. 

- "Uczeń na medal" - uroczystość podsumowania klasyfikacji śródrocznej dla uczniów klas 

1-3 wyróżniających się w nauce i zachowaniu; 

- "Galę Talentów" - uroczystość podsumowania klasyfikacji śródrocznej wyróżnienie 

uczniów klas 4-8 "Medalami" i "Talentami"; 

- zajęcia rozwijające kreatywność z wykorzystaniem tablic multimedialnych, interaktywnej 

podłogi FunFloor, Robotów Photon; 

- ofertę kół zainteresowań wg potrzeb uczniów, czy pasji nauczycieli: koła przedmiotowe, 

konkursowe, kulinarne, plastyczne, taneczne - cheerleaders, sportowe (piłka koszykowa, piłka 

siatkowa, piłka nożna), Zuchy, inne wg potrzeb i możliwości szkoły; 

- dla uczniów wybitnie zdolnych - możliwy indywidualny tok czy program nauki; 

- systematyczne diagnozy osiągnięć edukacyjnych oraz potencjalnych możliwości 

rozwojowych uczniów. 

W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, wolontariat i mały wolontariat 

"Ósemeczka". 

MOŻEMY POCHWALIĆ SIĘ, ŻE NASZA SZKOŁA: 
- to jedyna na terenie powiatu głogowskiego szkoła z "Certyfikatem szkoły 

wspierającej  uzdolnienia" 

- to szkoła doposażona w sprzęt z projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych: 

"Aktywna Tablica", "Pracownia przyrodnicza", "Laboratoria Przyszłości" 

- posiada liczne sukcesy dydaktyczne i sportowe uczniów 

*to szkoła, która stwarza atmosferę sprzyjającą działaniom uczniowskim - wg opinii 

uczniów i absolwentów - nawet w warunkach pandemii 

*to szkoła otwarta na potrzeby uczniów, twórcza i wspierająca 

EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ: 
- przyjazna atmosfera pracy i nauki przy indywidualnym podejściu do ucznia; 

- dbałość o bezpieczeństwo i rozwój; 

- wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna; 

- stosowanie nowoczesnych technik skutecznego uczenia się i technologii informacyjnych; 

- kreatywna, zaangażowana i wykwalifikowana, wyposażona w umiejętności z zakresu 

nauki zdalnej i stacjonarnej kadra pedagogiczna; 

- sukcesy edukacyjne uczniów w oddziałach integracyjnych; 
- 20-letnie doświadczenie w nauczaniu integracyjnym; 

- programy autorskie zajęć pozalekcyjnych; 

- dobre wyniki zewnętrznych egzaminów; 

- corocznie liczne grono stypendystów Prezydenta Miasta za wyniki w nauce, czterokrotni 

stypendyści "zDolnego Śląska" w kategorii sport i nauka, a także uczestnik Programu dla 

uczniów wybitnie zdolnych; 

- laureaci i finaliści konkursów - etap województwa i wyżej: "zDolnego Ślązaka 

Gimnazjalisty" (2019) laureaci z biologii, geografii i j.angielskiego, (2018) laureaci z biologii 

i geografii, (2017r.) laureaci z biologii i chemii, finalistka z geografii; (2016r.) z matematyki, 

fizyki, historii, geografii, chemii, biologii (2015r.) z matematyki, fizyki, chemii, biologii, 

geografii, historii i j.polskiego oraz olimpiad: matematycznej (ogólnopolskiej) biologicznej 

(wojewódzkiej) i geograficznej (wojewódzkiej); 3 laureaci etapu wojewódzkiego 

ogólnopolskiego konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"(2015r.) i etapu 

ogólnopolskiego (2015r.);  



Przedmiotowe: 
*finalista (2017) Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Białe Noce" 

*III miejsce etapu wojewódzkiego (2017) Konkursu matematycznego KOMA 

*I miejsce (2015) w Ogólnopolskim konkursie geograficznym "Geo-Planeta", wyróżnienia 

(2013,2014, 2018) 

Artystyczne: 
*I miejsce (2017) w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "Solidarność Walcząca 1982-

1990" 

*laureaci ogólnopolskiego konkursu (2014, 2017) "Sprzączki i guziki z orłem ze rdzy..." 

*(wojewódzki) XIV edycja konkursu plastycznego "Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna" -

laureat (2013r.);  

Sportowe: wielokrotni mistrzowie miasta Głogowa, strefy lubińskiej i legnickiej w piłce 

siatkowej chłopców. 

Bardzo dobra współpraca z rodzicami skutkująca powołaniem Stowarzyszenia Pomocy 

Szkole "TRIA" (KRS 0000452245), którego celem jest pomoc szkole. 

BAZA SZKOŁY: 
- nowa świetlica; 

- nowe sale dla edukacji wczesnoszkolnej; 

- laboratorium chemiczne i specjalistyczna pracownia z fizyki, 1 sala informatyczna, nowa 

pracownia przyrodnicza (2018) umożliwiająca nauczanie eksperymentalne (zrealizowany 

projekt z funduszy UE); 

- 5 specjalistycznych gabinetów terapii;  

- biblioteka z Centrum Multimedialnym (EFS); 

- stałe łącze internetowe, sieć bezprzewodowa i logiczna w całej szkole, dostęp do OSE; 

- e-dziennik; 

- sprzęt z e-szkoły: laptopy, tablice interaktywne, wizualizer, system Testico; 

- sala gimnastyczna z zapleczem do gimnastyki korekcyjnej /salka taneczna /korekcyjna i 

zaplecze socjalne (po remoncie w 2013r.); 

- zewnętrzne boiska sportowe - planowany remont terenu sportowego 

- winda dla osób niepełnosprawnych; 

- salka Integracji Sensorycznej (2021r.). 

- plac zabaw (2022r.); 

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI:  09.03.2023R.  GODZ. 16.00.   

CZEKAMY NA CIEBIE!  
 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego - 767265616 w godzinach od 8.00 - 15.30 

Możliwy kontakt osobisty, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji (regulamin, druki, terminy, ulotka informacyjna) na 

www.sp8glogow.pl 

 

Dołącz do Ósemki!  Niech SP8 będzie dla Państwa szkołą pierwszego wyboru. 

 

Ważne: do oddziału integracyjnego nie obowiązuje rejonizacja. 

http://www.sp8glogow.pl/

