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Bogata infrastruktura



Klasy ogólne i klasy sportowe



Różnorodne zajęcia
Wysoko wykwalifikowana kadra



• Zajęcia pozalekcyjne
• Wymiany międzynarodowe
• Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
• Zajęcia logopedyczne, emocjonalno-społeczne, korekcyjno-

kompensacyjne
• Opieka pielęgniarki w szkole



Ciekawe zajęcia w pracowniach



Sukcesy
• „Jestem sprawny” - 3 miejsce -2020r. 2015r. 

2016r., 2 miejsce 2019r.)
• 2022r. - 2 laureatów, 3 finalistów konkursów
• 2017r. i w latach poprzednich – Puchar –

1miejsce w konkursie Najlepszy matematyk, 
Najlepszy ortografik w kl 1-3 SP

• Wysokie wyniki w nauce
• Liczne sukcesy sportowe  

1 miejsce w TOPS 
(2019r.,2018r.)



Działalność świetlicy szkolnej

Świetlica pracuje  od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.30.

Wychowawcy świetlicy to zespół nauczycieli, w skład którego wchodzą nauczyciele różnych przedmiotów. 

Tak różnorodny skład gwarantuje sporo atrakcyjnych zajęć, zabaw i kół zainteresowań. Proponujemy 

dzieciom także głośne czytanie, pomoc w nauce oraz w odrabianiu lekcji, zabawy i gry na świeżym 

powietrzu, na szkolnym placu zabaw.

Pobyt w świetlicy jest bezpłatny, ale jeżeli ktoś z rodziców zechciałby wspomóc drobną kwotą –

10 zł/mc, może dokonać tego przez Radę Rodziców lub bezpośrednio u wychowawcy świetlicy. 

Podkreślamy, że wpłaty są dobrowolne. Zebrane składki przeznaczane są na zakup papieru 

ksero, materiałów plastycznych typu plastelina, kredki, farbki, kleje itp.

Każde dziecko przyjęte do świetlicy może liczyć na ciepłą zupę w stołówce.



Rekrutacja dzieci do świetlicy szkolnej

20.06.2022 do 26.08.2022r.

do godz. 15.00



Etapy rekrutacji:
1. Nabór do świetlicy szkolnej
• składanie wniosków do świetlicy szkolnej w terminie 

formularz wniosku można pobrać z portierni lub pobrać ze strony szkoły.

2. Ogłoszenie listy kandydatów (dzieci) przyjętych do świetlicy 
szkolnej w dniu 

29 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00



OFERTA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ

DLA UCZNIÓW

Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu



TERAPIA PEDAGOGICZNA

Przeznaczona jest dla uczniów szkoły podstawowej, którzy
przejawiają specyficzne trudności w uczeniu się. Terapia
prowadzona jest w małych grupach, co sprawia, że pedagog
może poświęcić danemu dziecku więcej uwagi. Wykonywane
podczas zajęć ćwiczenia mają na celu usprawnienie tych funkcji
poznawczych, które u danego dziecka są zaburzone i powodują
trudności w nauce (np. analiza słuchowa), a także
ukształtowanie prawidłowych nawyków uczenia się.



TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia przeznaczone dla uczniów z wadami wymowy
i specyficznymi trudnościami w mówieniu, czytaniu.



POMOC PSYCHOLOGICZNA

Skierowana jest do wszystkich uczniów, którzy nie są w
stanie poradzić sobie samodzielnie z jakimś problemem
czy też trudną sytuacją, niezależnie od tego, czy dotyczy
to sytuacji szkolnej czy rodzinnej, a także do tych,
u których zaburzenia zachowania znacznie utrudniają
kontakty społeczne i są przyczyną niepowodzeń szkolnych.


