
OFERTA EDUKACYJNA – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Oddział przedszkolny w naszej szkole znajduje się w wydzielonej 

części budynku. Dzieci mają do dyspozycji nowoczesne, estetyczne, 

słoneczne pomieszczenia tj. salę edukacyjną wyposażoną w pomoce 

dydaktyczne, gry i zabawy edukacyjne oraz sprzęt 

multimedialny, a także dodatkową salę zabaw  

z zestawem odpowiednich zabawek i sprzętów.  

W zależności od potrzeb oddział funkcjonuje  

w godzinach 6.30 – 16.00. Zapewniamy ciepły 

posiłek, komfortowe i bezpieczne warunki pobytu 

dzieci w małej grupie oraz atmosferę sprzyjającą 

kształtowaniu właściwych postaw.  

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która 

prowadzi zajęcia przy pomocy metod i form pracy 

wspomagających rozwój i kreatywność dziecka  

z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału  

i możliwości. Nauczyciele nasi na bieżąco doskonalą się 

zawodowo.  

Dodatkowym atutem szkoły są: logopeda, psycholog, 

pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści.  

W razie potrzeby do dyspozycji dzieci jest 

pielęgniarka medycyny profilaktycznej.  

W ofercie edukacyjnej naszego oddziału 

przedszkolnego proponujemy dzieciom bezpłatne 

zajęcia: 

 język angielski 

 religia 

 rytmika 

 zajęcia sportowe 

 zajęcia artystyczne 

 terapia logopedyczna 

 systematyczne zajęcia czytelnicze 

 możliwość uczestniczenia  

w warsztatach edukacyjnych,  



 spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wyjścia do muzeum, na 

przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne 

 zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej, placu zabaw, 

wielofunkcyjnym boisku szkolnym, 

 uczestnictwo w imprezach i uroczystościach przedszkolnych,  

a także w ważnych wydarzeniach związanych  z życiem szkoły  

i akademiach okolicznościowych,  

 wycieczkach i konkursach szkolnych  

i pozaszkolnych. 

Współpracujemy m. in. z Muzeum Regionalnym, 

Galerią Malarstwa A. Karpińskiego, Miejską 

Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem 

Kultury, odwiedzamy również Nadleśnictwo, 

Straż Pożarną w Stalowej Woli. 

Zachęcamy Państwa do wyboru naszej szkoły, ponieważ organizacja  

i metody pracy są spójne z metodami, które będą kontynuowane  

i rozszerzane w pierwszej klasie, dzięki czemu przejście z jednego etapu 

edukacyjnego na drugi jest dla dziecka łatwiejsze i mniej stresujące. 

Przygotowując się do roli ucznia, obserwując swoich starszych kolegów, 

przedszkolaki mają możliwość poznania miejsca, gdzie spędzą kolejne 

lata nauki. 

ZAPRASZAMY! 

 

 

 

 

 

 

W razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z nami telefonicznie 

lub osobiście 


