
ul. Grzybowska 35
00-855 Warszawa

Oddział  przedszkolny  

w SP nr 25 im. KEN

To wszystko zaczyna się od SP nr 25



W dniach 21 - 25.01.2019 w godz. 8:00 – 13:00

odbędzie się  

„Magiczny Tydzień Dni Otwartych w SP 25 dla przedszkoli”.

* Dodatkowo*

dla rodziców dzieci urodzonych w 2013r. i 2014r.

24 stycznia 2019r. o godz. 17:30 w sali gimnastycznej odbędzie 

się spotkanie, w ramach którego przedstawiona zostanie oferta 

szkoły dla dziecka pięcio- i sześcioletniego w oddziale 

przedszkolnym w zakresie: - edukacyjnym; - wspomagania;

- opiekuńczym; dostosowanie warunków do potrzeb 

dziecka pięcio- i sześcioletniego (sala lekcyjna, świetlica, 

stołówka, szatnia, łazienki, sala zabaw i plac zabaw).

W programie również: foldery o szkole i jej ofercie 

oraz prezentacja multimedialna z komentarzem, zwiedzanie 

szkoły, dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Serdecznie zapraszamy! 





 oddział przedszkolny funkcjonuje 5 dni w tygodniu
w godzinach 7.00 - 18.00;

 podczas pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci znajdują         
się pod stałą opieką wychowawcy grupy oraz nauczyciela 
świetlicy;
 do dyspozycji dzieci pozostaje przestronna sala
przedszkolna wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt
audiowizualny, zabawki i gry planszowe, sala rekreacji
wyposażona w materace, piankowe klocki i piłki, bezpieczny
plac zabaw, boisko szkolne oraz stołówka szkolna;
 zakres naszego działania  to przygotowanie 
dzieci do nauki w pierwszej klasie, pełny 
i harmonijny rozwój wszystkich sfer 
osobowości dzieci;  





 wspomaganie rozwoju wychowanków odbywa się w miłej
i serdecznej atmosferze, a stawiane im zadania dostosowane
są do potrzeb, możliwości i ich zainteresowań;
 dzieci uczęszczają dodatkowo na zajęcia „Informatyka dla
smyka”, zajęcia języka angielskiego, zajęcia wspierające
kreatywność, zajęcia ogólnorozwojowe, plastykę, rytmikę,
religię i gimnastykę korekcyjną;
 dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego objęte są
pomocą psychologiczno-pedagogiczną: terapia logopedyczna,
pomoc pedagoga i psychologa;
 w ciągu dnia dzieci spożywają trzy posiłki: śniadanie,
obiad, podwieczorek;
 po skończonych zajęciach, które odbywają się w
godzinach
8.00 – 13.30, dzieci objęte są opieką świetlicy szkolnej do
godziny 18.00, pozostają pod opieką jednego nauczyciela;





Zajęcia kształtujące kreatywność 

Język angielski

Rytmika



Dla Rodziców, którzy zdecydują się na zapisanie 
dziecka do klasy „0” w szkole mamy dodatkową „super 

ofertę” przygotowaną przez 
Urząd Dzielnicy Wola

 2 zajęcia w tygodniu z języka angielskiego realizowane  
w ramach programu „ Wolski poliglota”; 
 1 zajęcia w tygodniu pt. „Informatyka dla smyka”; 
 1 zajęcia w tygodniu wspierające kreatywność w ramach 
indywidualizacji nauczania; 
 1 zajęcia w tygodniu plastyki oraz rytmiki;
 1 zajęcia w tygodniu  - ćwiczenia ogólnorozwojowe;
 badanie wad postawy oraz 1 zajęcia w tygodniu gimnastyki 
korekcyjnej;
 1 raz w semestrze, w ramach edukacji kulturalnej wyjście do 
kina, teatru lub muzeum; 
 każde dziecko w okresie zimowym otrzymuje zdrową kanapkę;
 wszystkie grupy sześciolatków otrzymują komplet materiałów 
plastycznych i artykułów papierniczych  





Zapraszamy więc 
i czekamy na wszystkie 

nasze kochane maluchy, 
które mają prawo do jak 

najlepszego  rozwoju 
i przygotowania do dorosłego 

życia.


