
Dobre i bezpieczne miejsce dla  przedszkolaków!



Nasza szkoła jest:
 Bezpieczna – bo mamy profesjonalną kadrę, która czuwa nad 

bezpieczeństwem  dzieci i wspierana jest przez system monitoringu;

 Nowoczesna– bo nasze sale dydaktyczne i szkolne świetlice 

dostosowano do potrzeb najmłodszych dzieci;

 Atrakcyjna – bo o każdej porze roku nasz plac szkolny, plac zabaw 

oraz Hala Sportowa zapewniają ruch przez co szkoła dba o rozwój 
fizyczny podopiecznych;

 Opiekuńcza – oddział przedszkolny zapewnia opiekę przez cały 

rok, także w czasie ferii świątecznych, wakacji  i  dostosowuje czas 
pracy do potrzeb rodziców.



Ważne decyzje.
 Wiemy, że jesteście Państwo w trakcie decyzji, co do 

dalszej drogi edukacji Waszego dziecka. 

 Dylemat czy dziecko powinno zostać w przedszkolu, 
czy iść do oddziału przedszkolnego w szkole–
towarzyszy rodzicom od zawsze.

 Rozumiejąc Państwa obawy i wychodząc naprzeciw 
potrzebom rodziców, przygotowałyśmy dla Państwa 
prezentację przedstawiającą ofertę edukacyjną, z 
której korzystają nasi podopieczni.



Spójrzmy na nasze dzieci… 

 Dzisiejszy przedszkolak to ciekawy świata, 
rozwinięty intelektualnie i gotowy na podjęcie 

nowych wyzwań mały człowiek. 

 Spróbujmy pozwolić mu na niekwestionowany 
rozwój poprzez naukę w nowym otoczeniu,                    

w szkole, w której Wasze dziecko oprócz realizacji 
podstawy programowej otrzyma                        

dodatkowo „super ofertę”!



Nasza szkoła zapewnia 
przedszkolakom:

 naukę pod opieką profesjonalnej kadry 
pedagogicznej;

 dobór programów nauczania dostosowanych do 
możliwości dziecka;

 dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne;

 serdeczną atmosferę oraz życzliwy stosunek do 
ucznia i ich rodziców;

 stałą opiekę, pedagoga, psychologa, logopedy                  
i pielęgniarki.



Zajęcia dodatkowe:
 Mażoretki;

 Chór „Wesoła pięciolinia”;

 Zumba kids;

 Wyjazdy na basen – nauka pływania; 

 Akademia sportu;

 Zajęcia plastyczne;

 Język rosyjski- nauka przez zabawę;

 Sekcja gitarowa-nauka gry na gitarze;

 Gromada Zuchowa „Roztańczone świetliki”;



GZ „Roztańczone Świetliki”





Jesienny Złaz Zuchowy



Zuchowe Jasełka



Zbiórki Gromady



Zbiórki Gromady



Rok szkolny 
2016/2017

W obecnym roku 
szkolnym do dwóch 

oddziałów 
przedszkolnych w 

naszej szkole 
uczęszcza łącznie               

37 dzieci.





Udział w Europejskim Turnieju Sportowym 
organizowanym przez szkołę. 



Dzień Chłopca



Wyjazdy na warsztaty filmowe



Spotkania z ciekawymi ludźmi



Dzień Pluszowego Misia



ANDRZEJKI



Spotkanie z Mikołajem



Nasz klasowy przyjaciel



Udział dzieci w teledysku świątecznym



Wigilia



Bal karnawałowy



Dzień Babci i Dziadka



Spotkania z teatrem



Nasza szkoła:
 daje szansę na nowe przyjaźnie;

 rozwija samodzielność;

 uczy odpowiedzialności;

wykorzystuje naturalny zapał 
dziecka do z dobywania nowych 
umiejętności.



Wierzymy, że jako rodzice dokonacie Państwo najlepszego 
wyboru dla swoich dzieci.




