Cykliczne wydarzenia szkolne
i międzyszkolne
 Nadodrzańskie Kolędowanie
 Festiwal matematyczny
 Międzyszkolny konkurs „Wrocławskie
Krasnale”
 Sejmiki Uczniowskie
 Tydzień Kultury Języka Polskiego
 Wieczór z książką
 Festyn Rodzinny
 Kiermasze świąteczne
 Tydzień kultury Austrii
 Happeningi językowe
 Nocne czytanie
 Szkolne kolędowanie
 Dzień Europy

Szkoła i przedszkole
zapewniają uczniom
Naukę w mało licznych
klasach oraz atmosferę sprzyjającą
wielokierunkowemu
rozwojowi
dzieci i wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną.
Każdego ucznia traktujemy
indywidualnie. Uczniowie zawsze
mogą liczyć na profesjonalną pomoc
i opiekę pedagogiczną. Szczególną
troską otaczamy dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Dbamy o wszechstronny
rozwój uczniów z uwzględnieniem
predyspozycji i uzdolnień.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ul. Składowa 2-4
50-209 Wrocław
Szkoła Podstawowa nr 58
im. Wandy Rutkiewicz
z oddziałami integracyjnymi
Przedszkole nr 97
„Nadodrzańskie Skrzaty”
z oddziałam integracyjnymi
www.zsp8.pl
sp58wro@wp.pl
www.facebook.com/zsp8wroclaw/
tel. 71 798 69 31

Zajęcia rozwijające
zainteresowania

Baza ZSP 8
SZKOŁA PODSTAWOWA
Duże, nowoczesne, jasne sale lekcyjne
wyposażone w nowoczesny sprzęt
multimedialny.
Piękne, odnowione korytarze.
ŚWIETLICA – dostępna dla uczniów w godz. 6.30 –
17.00
STOŁÓWKA – oferuje posiłki opracowane przez
specjalistę ds. żywienia
BLOK SPORTOWY – dwie dobrze wyposażone sale
gimnastyczne oraz dwa boiska
BIBLIOTEKA – z bogatym księgozbiorem
i czasopismami dla dzieci oraz czytelnią
PRACOWNIA KOMPUTEROWA
AULA – w której odbywają się uroczystości szkolne
GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
SALA TERAPEUTYCZNA – biofeedback

PRZEDSZKOLE
Sala do integracji sensorycznej, bogato wyposażone
sale dydaktyczne, gabinet wyposażony w nowoczesne
pomoce dydaktyczne do terapii indywidualnej, ogród
przedszkolny wyposażony w drewniany zestaw
urządzeń do zabaw sprawnościowych.









kółko taneczne
kółko modelarskie
kółko humanistyczne
kółko matematyczne
kółko regionalne
LOP – Liga Ochrony Przyrody
zajęcia sportowe – siatkówka,
koszykówka, piłka nożna
 kółko plastyczne
 szachy

Zajęcia wspomagające
rozwój














zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
zajęcia socjoterapeutyczne
terapia logopedyczna
terapia psychologiczna
gimnastyka korekcyjna
zajęcia terapeutyczne -biofeedback
zajęcia terapeutyczne -integracja
sensoryczna
zajęcia rewalidacyjne
WWR
muzykoterapia
arteterapia
rytmika

Realizowane projekty
Mleko w szkole
Owoce i warzywa w szkole
Wiem, co jem
Śniadanie daje moc
Mali Wspaniali
Przedszkolaki poznają świat zmysłami
Zdrowy i aktywny przedszkolak
Chochliki kodują
Mali badacze
Matematyczne eksperymenty
Edukacja filmowa
Cały Wrocław czyta
Szkoła w mieście
Edukacja w Miejscach Pamięci
Czyste powietrze we Wrocławiu
Segreguj.pl
PoZdro- ogólnopolski program profilaktyki
cukrzycy i chorób cywilizacyjnych
Trzymaj się prosto
Spójrz inaczej
Cyberprzemoc
Biała wstążka
Volleymania
Rowerowy maj

