
OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH „SZKOŁY OTWARTEJ” 

ORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8, UL. ORŁOWSKA 27/33 

zajęcia są współfinansowane przez Gminę Miasta Gdyni 

RODZAJ ZAJĘĆ, OSOBA PROWADZĄCA TERMIN ODPŁATNOŚĆ 

Indywidualna terapia metodą Warnkego dla dzieci i 

młodzieży z dysleksją, zagrożonych dysleksją i uczniów 

mających trudności w nauce. 

Prowadzące: Agnieszka Zegarlicka, Anna Kasicka-Kłos 

termin do uzgodnienia z osobą 
prowadzącą: 

agnieszka.zegarlicka@sp8.edu.gdynia.pl 
anna.kasickaklos@sp8.edu.gdynia.pl 

35 zł/ zajęcia 

Zajęcia plastyczne dla klas I - II 

Prowadząca: Sabina Tylawska 
I grupa środa 11 50- 12 35 
II grupa piątek 11 50-12 35 

30 zł za miesiąc  
(1 x w tygodniu) 

Zajęcia grafomotoryczne z elementami terapii ręki dla klas 

0-III, Prowadząca: Alicja Komasara 
I grupa wtorek 12:55 –13:40 
II grupa środa10:45-11:30 

indywidualne: 
35 zł/45 min. 

2 osoby: 30 zł/45 min. 
3 osoby: 25 zł/45 min. 

Język niemiecki dla dzieci i młodzieży 

Prowadząca: Paulina Skowrońska 
termin do uzgodnienia  

paulina.skowronska@sp8.edu.gdynia.pl 

indywidualne: 
35 zł/45 min. 

2 osoby: 30 zł/45 min. 
3 osoby: 25 zł/45 min. 

„Od słówka do słówka” dla uczniów w wieku 8 – 9 lat. 

Zajęcia kształcące kompetencje językowe. Podczas zajęć 

wykorzystywane są elementy technik pamięciowych, gier i 

zabaw ułatwiających zapamiętanie np. zawiłości polskiej 

ortografii.  

Prowadząca: Elżbieta Staniszewska 

I grupa wtorek 12:55-13:40  
II grupa czwartek 9:50-10:35 

30 zł za miesiąc  
(1 x w tygodniu) 

„Pogimnastykuj mózg i ciało” - gry i zabawy ruchowo - 

matematyczne dla uczniów klas I 

Prowadząca: Ewa Wildt 

I grupa poniedziałek 8.55 - 9.40 
II grupa piątek 9.50 - 10.35 

30 zł za miesiąc  
(1 x w tygodniu) 

mailto:agnieszka.zegarlicka@sp8.edu.gdynia.pl


„Mogę więcej - mój Everest”- Zajęcia podnoszące 

samoocenę ucznia, wiarę we własne możliwości, bazujące 

na mocnych stronach ucznia. Podnoszące kompetencje 

społeczne i rozwijające pasje i zainteresowania. Zajęcia 

indywidualne i w małych grupach dla uczniów kl. II - VIII 

Prowadzące: Ewa Wildt, Iwona Nitka 

termin do uzgodnienia, 
ewa.wildt@gmail.com 

iwona.nitka@sp8.edu.gdynia.pl 

indywidualne: 
35 zł/45 min. 

2 osoby: 30 zł/45 min. 
3 osoby: 25 zł/45 min. 

Zajęcia ruchowe dla dziewcząt klas 0 - III 

Prowadząca: Elżbieta Orzoł 
wtorek 14.45-15.30 

30 zł za miesiąc  
(1 x w tygodniu) 

Piłka nożna dla chłopców kl. I - III 

Prowadząca: Elżbieta Orzoł 
I grupa poniedziałek 15.30-16.15 

II grupa czwartek 15.30-16.15 
30 zł za miesiąc  
(1 x w tygodniu) 

Gimnastyka korekcyjna kl. I - III 

Prowadząca: Iwona Krzyżanowska 
I grupa poniedziałek 8.55-9.40 

II grupa wtorek 9.50-10.35 
30 zł za miesiąc  
(1 x w tygodniu) 

„Za pan brat z językiem ojczystym” – zabawy z językiem 

dla kl. III , Prowadząca: Ewa Kossmann 
wtorek – 14.45 - 15.30 

30 zł za miesiąc  
(1 x w tygodniu) 

Terapia pedagogiczna z terapią ręki, 

Prowadząca: Podkowska Paulina 

I grupa poniedziałek 11.50-12.35 
II grupa wtorek 8.00-8.45 
III grupa środa 8.00- 8.45 

indywidualne: 
35 zł/45 min. 

2 osoby: 30 zł/45 min. 
3 osoby: 25 zł/45 min. 

Drodzy Rodzice, 

Na Państwa prośbę chcielibyśmy w ramach „Szkoły Otwartej” zorganizować zajęcia szachowe. 

Poszukujemy instruktora. Planujemy zorganizować aerobic dla dziewcząt klas starszych – 

zajęcia ruszą, jeżeli uzbiera się grupa chętnych. Wkrótce podamy też proponowany termin 

zajęć jogi dla kobiet. 

mailto:ewa.wildt@gmail.com

