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SP 82-  szkoła zmieniającego się świata! 
 

Szkoła Podstawowa nr 82w Gdańsku jest placówką inna niż wszystkie!  
 

Jako druga szkoła w Polsce nosi imię światowej sławy polskiego uczonego, chemika, metalurga,    

który wyhodował kryształy krzemu, będące podstawą elektroniki. 
 

Jesteśmy kameralną, bezpieczną placówką, w której panuje rodzinna, serdeczna atmosfera. 
 

Proces edukacyjny wyznacza motto „Uczę się przez działanie, uczę się przez doświadczenie”. 

Innowacyjne działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze opieramy na aktywności 

poznawczej uczniów i wspieramy poprzez cykliczne eksperymenty, warsztaty, projekty, happeningi, 

dni/ tygodnie tematyczne, akcje, przedsięwzięcia, dni okolicznościowe, wyjścia, wyjazdy, wycieczki, 

działania charytatywne, prospołeczne, ekologiczne, prozdrowotne, sportowe; bierzemy udział              

w różnorodnych kampaniach.   
 

Wprowadzamy innowacje pedagogiczne i autorskie programy. Organizujemy konkursy                                           

i przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, miejskim, szkolnym. 

Współpracujemy z  uczelniami wyższymi, Polską Akademią Nauk i wieloma instytucjami nauki, 

kultury i sztuki. W naszej szkole działają wolontariusze z kraju  i zagranicy. Prowadzimy zajęcia w 

ramach projektów unijnych. 
 

Osiągamy wysokie wyniki nauczania potwierdzone wieloma Stypendiami Prezydenta Miasta 

Gdańska, wynikami sprawdzianów i testów zewnętrznych, najwyższymi lokatami uczniów                               

w konkursach i zawodach. 
 

Rozwijamy pasje i zainteresowania. Proponujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych 

systematycznie dostosowywaną do potrzeb i oczekiwań społeczności uczniowskiej.                       

Doceniamy mocne strony każdego ucznia, jego wkład pracy i zaangażowanie.  Nasza bogata oferta 

edukacyjna budowana jest z myślą o dzieciach zdolnych oraz poszukujących swoich mocnych stron. 

Zajęcia  umożliwiają naukę  czterech języków ( angielski, czeski, kaszubski, hiszpański), rozwijają 

zdolności artystyczne, rozbudzają kreatywność i ciekawość w  wielu dziedzinach, podnoszą 

sprawność fizyczną, uczą dzieci współpracy, a przede wszystkim dają dużo radości i satysfakcji. 

Otaczamy wsparciem każdego ucznia.  
 

Współpracę z uczniami, rodzicami i środowiskiem lokalnym budujemy na prawdzie, szacunku, 

zrozumieniu i empatii. Jesteśmy liderem zintegrowanej społeczności lokalnej. W naszej szkole 

znajdujemy czas na wspólną naukę i zabawę. Szkoła jest miejscem spędzania wolnego czasu                      

dla wszystkich jej podmiotów. Prowadzimy Szkolną Kuźnię Talentów podczas ferii zimowych                               

i letnich. Zapewniamy opiekę w dni wolne od zajęć. Organizujemy aktywne przerwy. 
 

Placówka poszczycić się może wieloma certyfikatami, dyplomami i odznakami jakości.  

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


 

POSESJA szkolna jest ogrodzona, z terenami zielonymi:  

duży, bezpieczny PLAC ZABAW z plenerową szachownicą,  

10-stanowiskowa siłownia zewnętrzna,  

wiaty rowerowe.  

BOISKA: asfaltowe i trawiaste. 

KAMERALNY, piętrowy BUDYNEK poddany modernizacji, zapewniający bezpieczeństwo i higienę 

pracy, z wygodnym wejściem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA: sala komputerowa, notebooki, wi-fi, tablice multimedialne, 

pomoce dydaktyczne zapewniające wszechstronny rozwój.  

BIBLIOTEKA z czytelnią multimedialną.  

PRZESTRONNA ŚWIETLICA szkolna  (czynna w godzinach 6.30-17.00).  

ESTETYCZNE łazienki.  

Wyremontowana SALA GIMNASTYCZNA i SALE LEKCYJNE.  

 

ZAANGAŻOWANA, WYKWALIFIKOWANA i ŻYCZLIWA kadra pedagogiczna stale doskonaląca swe 

kompetencje.  

CIEPŁA, PRZYJAZNA atmosfera.  

WYSOKI poziom nauczania ( wyniki sprawdzianu kompetencji wyższe od średniej miasta, 

stypendyści Prezydenta Miasta Gdańska), laureaci i finaliści konkursów i zawodów na szczeblu 

ogólnopolskim, wojewódzkim i miejskim.  

SZEROKA GAMA ZAJĘĆ pozalekcyjnych dla dzieci zdolnych oraz poszukujących swoich mocnych 

stron: nauka czterech języków ( angielski, hiszpański, czeski, kaszubski), zajęcia plastyczne, twórcze, 

sportowe, ekologiczne, informatyczne, teatralne, wokalne, filmowe in., a także płatne: zumba, balet, 

karate, judo, piłka nożna.  

POMOC DZIECIOM z ryzykiem dysleksji, zajęcia rewalidacyjne, terapia logopedyczna i pedagogiczna, 

doradztwo pedagogiczne, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, gimnastyka korekcyjna.  

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE zainteresowania i pasje.  

KONKURSY o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.  

OPIEKA w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

AKCJE LATO I ZIMA- zajęcia w formie półkolonii. 

 

INTEGRUJEMY społeczność lokalną: Kiermasz Świąteczny, Festyn Rodzinny, Biegi Przełajowe i inne. 

WSPÓŁPRACUJEMY z uczelniami wyższymi ( umowa patronacka z PG, umowy o współpracy z UG) 

organizacjami i instytucjami, szkołami: Akademia Gdańskich Lwiątek, Uniwersytet dla szkoły, Polska 

Akademia Dzieci, GOKF , Aiesec i inne. Bierzemy udział w programach międzynarodowych: e-

twinning, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia,- uczestniczymy w wielu projektach i kampaniach : 

Zaczytani, Mały Mistrz, Szlachetna Paczka, , Owoce i mleko w szkole, Akademia Czystych Rąk i in.- 

realizujemy program profilaktyki uzależnień "Ucząc i bawiąc zapobiegamy uzależnieniom".  

Zapewniamy CIEPŁE POSIŁKI w formie cateringu. 

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ ZMIENIAJACEGO SIĘ ŚWIATA  

OFERUJACĄ BARDZO DOBRĄ EDUKACJĘ  

W NOWOCZESNYM WYDANIU! 


