
 
NASZE ATUTY

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
zapewniająca specjalistyczną pomoc
edukacyjną, terapeutyczną                       
i wychowawczą
Wysoki poziom nauki oraz atmosfera
bezpieczeństwa i akceptacji
Udział w zajęciach wspierających                      
i wspomagających rozwój
Opieka psychologa i pedagoga na
pełnym etacie
Prowadzenie sekcji sportowych przez
doświadczoną kadrę trenerską (piłka
nożna, koszykówka).

ZASOBY NASZEJ SZKOŁY

Pracownie komputerowe
Sala gimnastyczna wyposażona                       
w nowoczesny sprzęt do zajęć
sportowych
Biblioteka szkolna z czytelnią
Świetlica szkolna
Stołówka
Sklepik szkolny
Winda oraz podjazd dla osób
niepełnosprawnych

Rzetelne dyżury nauczycieli
Współpraca z policją
Monitoring

 
BEZPIECZEŃSTWO

 

 

TO, CZEGO SIĘ
UCZYMY, STAJE

SIĘ CZĘŚCIĄ NAS.

POZNAJ NASZĄ
SZKOŁĘ!

 
KONTAKT:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR
78 IM. PROF. WIKTORA DEGI 

 W POZNANIU
 

UL. ŻONKILOWA 34
60-175 POZNAŃ

 
TEL/FAX 61 867 79 16

 
ZAPRASZAMY!

 
 



W KLASACH 4-8
 uczniowie:

Rozwijają swoje zainteresowania
przedmiotowe oraz pasje sportowe
Biorą udział w rozmaitych konkursach,
projektach oraz olimpiadach
Osiągają wysokie wyniki na
sprawdzianach oraz egzaminach
zewnętrznych
Działają aktywnie w Samorządzie
Uczniowskim oraz Wolontariacie
organizując dyskoteki i zabawy szkolne 
 a także akcje charytatywne na rzecz
osób potrzebujących.

U NAS MOŻESZ ZOSTAĆ:

Twórczym młodym człowiekiem
Wolontariuszem
Działaczem Samorządu Uczniowskiego
Gwiazdą sporu
Młodym pisarzem
Młodym plastykiem
Laureatem konkursów
Aktorem szkolnej sceny
Młodym filmoznawcą
Redaktorem gazetki szkolnej

Nie zwlekaj z wyborem i dołącz do
Nas już dziś! 

INTEGRACJA

Zajęcia specjalistyczne
(rewalidacyjne, logopedyczne)
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Gimnastykę korekcyjną
Wsparcie nauczyciela
współorganizującego kształcenie
integracyjne 
Wsparcie psychologa oraz pedagoga
szkolnego

Niepełnosprawność nie stanowi
przeszkody by zostać uczniem naszej

szkoły, wręcz przeciwnie - kadra
pedagogiczna wychodzi naprzeciw
uczniom o specjalnych potrzebach

edukacyjnych, zgodnie z potrzebami
rozwojowymi dzieci  i młodzieży.

Uczniowie niepełnosprawni są
wspomagani m.in. poprzez:

  
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Samodzielności
Współpracy w grupie oraz twórczego
działania
Niezbędnych w życiu kompetencji
społecznych oraz rozbudzają wiarę          
 w siebie i w swoje możliwości.

W naszych oddziałach przedszkolnych dzieci
uczą się przede wszystkim:

Nauczyciele dbają o prawidłowy rozwój
dzieci wprowadzając je w świat nauki
poprzez wykorzystanie gier i zabaw

edukacyjnych. Dzieci uczestniczą także          
 w zajęciach z języka angielskiego, gimnastyki

korekcyjnej oraz  z rytmiki.

  OSIĄGNIĘCIA NASZYCH 
UCZNIÓW

Możemy pochwalić się rejonowymi                    
i wojewódzkimi finalistami              
 w konkursach z wiedzy
przedmiotowej 
Zajmujemy czołowe miejsca             
 w zawodach sportowych 
Odnosimy sukcesy w konkursach
plastycznych, muzycznych,
tanecznych oraz recytatorskich

W KLASACH 1-3

nauka pływania
kodowanie
bajkoterapia
dodatkowe zajęcia sportowe (piłka nożna
oraz koszykówka).

Oferujemy rozmaite formy kształcenia w
oparciu o interesujące programy nauczania

oraz innowacje pedagogiczne.
Uczniowie zdobywają wiedzę przy pomocy

odpowiednio dobranych metod
aktywizujących. 

              Dzieci mogą rozwijać swoje zdolności                               
i umiejętności, biorąc udział w zajęciach

dostosowanych do ich możliwości
rozwojowych takich jak:


