
Zajęcia pozalekcyjne 
Oferujemy bogatą listę zajęć dodatkowych   

z myślą o dzieciach zdolnych                             

oraz poszukujących swoich mocnych stron.  

Zajęcia rozwijają zdolności artystyczne, 

rozbudzają kreatywność i ciekawość w  wielu 

dziedzinach, uczą dzieci współpracy, 

podnoszą sprawność fizyczną, a przede 

wszystkim dają dużo radości                             

i satysfakcji.  

Na terenie naszej szkoły można trenować 

karate, judo, piłkę nożną oraz ćwiczyć               

na zajęciach ogólnorozwojowych SKS. 

Rodziców zapraszamy do drużyny 

siatkarskiej. 

Szczegółowy wykaz naszych propozycji 

znajduje się na stronie internetowej 

Uczymy się i pracujemy na obrzeżach dużego 

miasta korzystając w pełni z jego szerokiej 

oferty - dzieci jeżdżą do kina, teatru,             

na wystawy, warsztaty. Uczestniczą                   

w edukacji naukowej, ekologicznej                         

i społecznej, biorą udział w atrakcyjnych 

wycieczkach i wyjazdach tematycznych.  

Realizujemy innowacje pedagogiczne:  

„Lego przygoda z matematyką i informatyką” 

oraz „Ciekawi świata”. 

 

Znajdź nas na FB!  

 

https://pl-pl.facebook.com/sp82gdansk/ 

 

 
 

Kampanie, projekty, programy 
 

Współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim,              

Politechniką Gdańską, PPP nr 1, ECS, IPN , 

Centrum Hevelianum. 

 Przyłączyliśmy  się  także do wielu                 

kampanii i programów: 

- Szkoła na Święta, -Szkoła Pamięta 

- Szkoła bez przemocy, 

- Szkoła społecznie wrażliwa, 

- Festiwal Filmów Dokumentalnych w Gdyni, 

- Szlachetna Paczka, Góra Grosza,  

Każdy może pomóc, - TUMBO pomaga,  

- Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 

- Światowy Dzień Liczby Pi, 

- Cykl spotkań rówieśniczych przybliżających 

patronów gdańskich szkół, 

- Klub Szkół UNICEF i in.  
 

 
Z przyjemnością powitamy nowych uczniów                                                       

w naszej szkole! 

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne  

i Społeczność Uczniowska 

 SZKOŁA                            

ZMIENIAJĄCEGO SIĘ 

ŚWIATA 
 

 

z 

 

 

 

 

OFERUJĄCA  

BARDZO DOBRĄ EDUKACJĘ                      

W NOWOCZESNYM 

WYDANIU  

Szkoła Podstawowa nr 82 

im. prof. Jana Czochralskiego 

ul. Radarowa 26, 80-298 Gdańsk 

tel. 58 349 56 69 

http://sp82.edu.gdansk.pl/pl 

 

https://pl-pl.facebook.com/sp82gdansk/
http://sp82.edu.gdansk.pl/pl


Baza lokalowa 

 

Kameralne warunki, rodzinna atmosfera. 

- bogata baza sportowa: 

* pełnowymiarowe boisko wraz z bieżnią            

i odskocznią do skoku w dal  

* 10-stanowiskowa siłownia zewnętrzna, 

* dwa place zabaw, 

* plenerowa szachownica, 

* wiata i stojaki rowerowe, 
- budynek poddawany stałej modernizacji, 

*przestronna sala świetlicy szkolnej, 

*nowoczesna pracownia komputerowa, 

* biblioteka, 

*sala gimnastyczna, 

*systematycznie wzbogacane 

wyposażenie szkoły: tablice i rzutniki 

multimedialne, ipady apple, laptopy, 

nowoczesne pomoce dydaktyczne, 

ozoboty, klocki lego. 
 

 
 

Naszą szkołę wyróżnia 
Bezpieczeństwo, rodzinna atmosfera. 

Pełna indywidualizacja pracy z uczniem. 

Wysoki poziom nauczania 
( wielu stypendystów 

Prezydenta Miasta Gdańska). 

Kreatywne zajęcia świetlicowe. 

Innowacje pedagogiczne. 

Muzyczne dzwonki. 

Aktywne przerwy. 
 

Zapewniamy 
Naukę poprzez zabawę 

i praktyczne działanie. 

Bezpieczeństwo. 

Wszechstronny rozwój dziecka. 

Świetlicę czynną w godzinach 6:30-17:00. 

Realizację programów profilaktycznych. 
 

Oferujemy 
Pomoc dzieciom z ryzykiem dysleksji. 

     Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. 

    Terapię pedagogiczną i logopedyczną. 

   Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne. 

Zajęcia rewalidacyjne 

Szeroką gamę zajęć rozwijających 

zainteresowania i pasje. 

     Naukę języków  

(angielski, hiszpański, kaszubski). 

Akcje propagujące czytanie. 

 

 

 

Cykliczne wydarzenia integrujące 

społeczność lokalną 

 Kiermasz świąteczny,  

 Rodzinne kolędowanie, 

plenerowy Festyn rodzinny, 

konferencje tematyczne, 

 Wiosenne i Jesienne Biegi Klukowskie             

i wiele innych. 

 
Konkursy 

Organizujemy konkursy o zasięgu 

międzynarodowym, ogólnopolskim                           

i wojewódzkim: 

Wielki Maraton Czytelniczy, 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy  

„Wybitni Polacy – znani i nieznani”. 

- Recytatorski „Polscy Poeci Dzieciom”. 

- Baśnie i legendy kaszubskie. 

-„Pomorskie – fajna przygoda” 

Z dużymi sukcesami bierzemy udział               

w konkursach uzyskując najwyższe 

lokaty! 

 


