Drodzy Szóstoklasiści!

Szkolne konkursy:
ź Konkurs Per Aspera ad Astra
ź Palma Pierwszeństwa
ź Primus Optimorum
ź Konkurs Mitologiczny
ź Kreatywni po angielsku
ź Matematyczne Wędrówki

z Patronem
ź Bieg Patrolowy
ź Zawody sportowe o Puchar

Dyrektora
ź Tydzień Kultury Krajów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Publicznego
Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szkoła mieści
się w dzielnicy Opola na Zaodrzu. Jest szkołą przyjazną uczniom
i otwartą dla rodziców. Stwarzamy możliwości wszechstronnego
rozwoju a młodzież, budując pozytywne relacje rówieśnicze, bardzo
dobrze czuje się w gimnazjum. Szkoła kładzie duży nacisk
na wychowawczą i opiekuńczą stronę życia młodzieży.Zapewniamy
uczniom bezpieczeństwo, przez co zyskujemy uznanie rodziców.
Szóstoklasisto, zapoznaj się uważnie z wiadomościami
zamieszczonymi w tym informatorze. Porozmawiaj ze swoimi
rodzicami i przyjdź nas odwiedzić. Poza obowiązkowymi lekcjami,
gimnazjum oferuje szereg zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.
To dla Was, Szóstokasiści,
ze szkołami podstawowymi.

skierowana jest oferta współpracy

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności. Przygotujemy Cię do wyboru
szkoły ponadgimnazjalnej. Odkryjesz i pogłębisz swoje
zainteresowania i zdolności.

Anglojęzycznych

nowoczesną

Konkursy dla uczniów szkół
podstawowych:
ź Orzeł Przyrody
ź Omnibus
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Ósemka Szkołą

ź Matematyczne koło fortuny
ź Olimpiada z języka

Publiczne Gimnazjum nr 8

angielskiego
Konkursy dla uczniów
gimnazjów:
ź Konkurs Jednego Poety
ź Pitagorejczyk
ź Międzygimnazjalny Konkurs

Wiedzy o Wielkiej Brytanii

otwartą na potrzeby
młodzieży
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Publiczne Gimnazjum nr 8
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu
ul. Lelewela 9, 45- 856 Opole, tel/fax4745l 72, 47 441 89
www.pg8.opole.pl, e-mail g8opole@wodip.opole.pl
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Osiągnięcia
Szkoła osiąga bardzo
dobre wyniki zewnętrznego
egzaminu gimnazjalnego.
Postępy dydaktyczne uczniów
są monitorowane i analizowane.
Badany jest potencjał uczniów
oraz szczegółowo planowana
jest dydaktyczna droga ucznia.
Młodzież gimnazjalna osiąga
sukcesy w konkursach,
olimpiadach, zawodach
na szczeblu miasta,
województwa i kraju.
Uczniowie zdobywają corocznie
tytuły Prymusa Opolszczyzny,
Opolskiego Orła, stypendia
naukowe, a Gimnazjum nr 8
szczyci się wieloma laurami
i uzyskanymi certyfikatami.
W skrócie dla
Szóstoklasitów
źWażne cykliczne wydarzenia w

Ważne przedsięwzięcia edukacyjne

Realizowane Projekty:

kalendarzu:

źoddziały z innowacjami,
źoddziały sportowe,
źMała Olimpiada Prozdrowotna
źInauguracja Projektu Edukacyjnego źoddziały integracyjne,
źjęzyki obce- j. angielski, j. niemiecki,
źuczniowie Ósemki w Centrum

Nauk Przyrodniczych
źdemokratyczne wybory
do Samorządu Uczniowskiego
źBieg Patrolowy
źwspółpraca z MDK
źwycieczki regionalne
źWędrówki z Patronem
źDzień Patrona Szkoły
źj asełka
źwalentynki
źZiutki - Dzień Otwarty Szkoły
źwycieczki patriotyczno- historyczne
źOsiemciny - komers klas trzecich

j. rosyjski, j. francuski, j. mniejszości
narodowej - niemiecki,
źszkolenie sportowe piłki ręcznej
i nożnej,
źsks, pływanie, siatkówka,
ździennik elektroniczny,
źbogate wyposażenie szkoły
w nowoczesny sprzęt oraz
w dydaktyczne pomoce naukowe,
pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
boisko do piłki nożnej,
źnauczyciele przygotowani zarówno
do korzystania z TIK oraz edukacyjnych
zasobów dostępnych w formie
elektronicznej, posiadający certyfikaty
e-nauczyciela, jak i pracujący metodami
tradycyjnymi.

źSzkoła bez przemocy
źNie tylko dla orłów
źSzkoła Promująca Zdrowie
źOdyseja Umysłu
źSzkolne Koło Caritas
źBezpieczna Szkoła
źZaczarowany Świat
źPraca z uczniem w języku

niemieckim
źTrzymaj Formę
źZnajdź właściwe rozwiązanie
źSzwajcarsko-Polski ProgramZapobiegania Nadwadze i Otyłości
oraz Chorobom Przewlekłym
źInternetowy Odkrywca Światów –
i Ty możesz zostać Kopernikiemprojekt Uniwersytetu Opolskiego
źPierwsza Pomoc Przedmedyczna

