
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Ka żdy dzień ciekawy i różny od 
dnia poprzedniego" 

Zapewniamy warunki do wielokierunkowej 

edukacji dziecka.  w dobrze wyposażonej 

sali dydaktycznej. 

Stwarzamy sytuacje do różnorodnych, 

ciekawych zajęć w tym:  

Zabawy z komputerem 

Zabawy muzyczne z elementem   

arteterapii 

Zabawy z elementami gimnastyki 

korekcyjnej 

Zabawy plastyczne, techniczne,  ruchowe, 

teatralne 

Rozwijające mowę i myślenie,  

Doskonalące zmysły, 

Kształcące niezbędne umiejętności. 

 

Naszymi przedszkolakami zajmuje się 

kadra pedagogiczna po studiach na 

kierunkach: wychowanie przedszkolne, 

edukacja  wczesnoszkolna, arteterapia, 

przyroda. 
 

 

Zapraszamy rodziców  

i dzieci  do  Punktu  

Przedszkolnego,  

 w Szkole Podstawowej 

we Wszechświętem 

„Badam, 

doświadczam  

i uczę się” 

Wszechświęte 16 b 

56– 400 Oleśnica 

Punkt przedszkolny  

w Szkole Podstawowej  

we Wszechświętem 

Punkt przedszkolny  

w Szkole Podstawowej  

we Wszechświętem 

ATUTY PRZEDSZKOLA: 

 

Wspieramy rozwój dziecka w radosnej,  

         bezpiecznej atmosferze 

Traktujemy dziecko indywidualnie 

         i z szacunkiem 

Uczymy reguł życia w grupie 

Wdrażamy do samodzielności, utrzyma- 

        nia ładu i porządku w swoim otoczeniu 

Umożliwiamy dziecku badanie i do-  

        świadczanie świata. 

Zapewniamy wykwalifikowaną, stale  

        doskonalącą się, kreatywną kadrę. 

Pracujemy w oparciu o skuteczne  

        i sprawdzone metody pracy z małym  

        dzieckiem. 

Oferujemy kameralne warunki, przyjemne 

otoczenie przyrodnicze, 

bezpieczeństwo, ciepłą, rodzinną 

atmosferę 
 

tel. fax 071 314-02-34 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absolwent naszego przedszkola 

 

Jest śmiały, samodzielny w działaniu 

Potrafi współdziałać z innymi 

Posiada kompetencje matematyczne 

     i językowe 

Posiada umiejętności artystyczne  

     (plastyczne, muzyczne, teatralne,  

      ruchowe) 

Jest ciekawy, otwarty na wiedzę. 

 

 

Punkt przedszkolny powstał w listopadzie 

2008r, ale ustanawiamy już swoje tradycje: 

uroczyste obchodzenie urodzin, uroczystości 

rodzinne, Mikołaj. 

 

Uczestniczymy także w tradycyjnych  

szkolnych uroczystościach i imprezach 

między innymi:   

Szkolna wigilia, 

Bal karnawawałowy, 

Festyn rodzinny. 
 

W pracy z dzieckiem stawiamy na 

sojusz metod -  stąd w naszym 

programie znajdują się elementy  

• Pedagogiki Marii Montessori, 

• Gimnastyki mózgu P.Dennisona 

• Metod aktywizujących, 

• Pedagogiki zabawy, 

• Arteterapii 

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2:5 do 5 

lat.  Grupa jest mieszana wiekowo 

zgodnie z  zasadą pedagogiki Marii 

Montessori.  

Taki naturalny dobór dzieci, wypływa   

z  relacji w rodzinie, ułatwia 

indywidualizację nauczania, sprzyja 

szybszemu uspołecznieniu się dzieci. 
 

Budynek szkoły znajduje się na skraju parku. 

Bliskość kompleksów przyrodniczych 

zapewnia  zdrowe, czyste powietrze, a 

kameralna placówka miłą, rodzinną  

atmosferę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizujemy w ciągu  roku szkolnego 

spotkania rodzinne, które umożliwiają 

swobodne, nieograniczone codziennym 

pośpiechem rozmowy, a co za tym idzie - 

lepsze poznanie wzajemnych oczekiwań  

i możliwości.  

W czasie takich spotkań dzieci prezentują 

swoje umiejętności artystyczne, nabywają 

śmiałości, umiejętności współdziałania w 

grupie, doświadczają  pozytywnych uczuć z  

możliwości sprawiania radości  swoim 

bliskim. 

 
 
 
 
 
 
 

Punkt przedszkolny czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 

6:30- 16:30. 

Dzień Babci i Dziadka 


