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CELEM NASZEJ PRACY JEST SZCZĘŚCIE, 

UŚMIECH I BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

„Im więcej ciepła i życzliwości doświadczają dzieci,

tym bardziej pewne i kochające stają się jako dorośli”                    

Steve Biddulph



CO NAS WYRÓŻNIA

- Praca na jedną zmianę.                                 

- Dwie sale gimnastyczne.

- Basen połączony z budynkiem szkoły.

- Wykwalifikowana, doświadczona kadra.

- Miła i przyjazna atmosfera.

- Dzieci są od samego początku włączane są w życie 

szkoły i integrują się ze starszymi uczniami.



Zarząd Dzielnicy Wola zapewnia 
naszym sześciolatkom:

• naukę języka angielskiego w ramach 
programu „Wolski poliglota”;

• zajęcia rytmiki i gimnastyki 
korekcyjnej;

• „Informatykę dla smyka”;
• zajęcia wspierające kreatywność 

dziecka – szachy;
• edukację kulturalną w kinie, teatrze 

lub muzeum;
• w okresie zimowym „zdrową 

kanapkę”;
• materiały plastyczne i artykuły 

papiernicze.

BON SZEŚCIOLATKA



AKCJE I PROGRAMY

● program edukacyjny “Mali przedsiębiorcy”

● przesiewowe badania: słuchu wzroku

● wychowanie w duchu patriotyzmu i tradycji 

związanych z Szarymi Szeregami

● rozwijanie talentów artystycznych 

na małej scenie Teatru 4/6



Posiadamy bogaty pakiet 

dodatkowych zajęć.

● terapia logopedyczna

● zajęcia komputerowe

● gimnastyka korekcyjna

● język angielski 

● rytmika

● zajęcia 

sportowe



ŁĄCZĄ NAS 

WSPÓLNE UROCZYSTOŚCI

● Święto dyni

● Dzień Pluszowego Misia

● Pasowanie na starszaka

● Tydzień Świadomości Dysleksji

● Spotkanie z Mikołajem

● Bal karnawałowy

● Koncert kolęd

i pastorałek

● Jasełka



NASZA PRZESTRZEŃ
- Nowoczesny, ogrodzony plac zabaw.

- Oddzielne szatnie dla maluszków.

- Sale wyposażone w odpowiednie meble dla dzieci 

(wyprofilowane krzesełka, stoliki bez ostrych krawędzi)        

i dywany poprawiające komfort zabawy.

- Dodatkowe, bezpłatne zajęcia ruchowe odbywają się 

w wyposażonych salach gimnastycznych.

- Stołówka zapewniająca zerówkom drugie śniadanie, 

dwudaniowy obiad i podwieczorek.

- Prężnie działająca świetlica 

szkolna (każda klasa ma stałego 

wychowawcę i oddzielną salę).



POZNAJEMY WIELE CIEKAWYCH 

MIEJSC

●muzeum

●kino

●Teatr

●wycieczki

●sale zabaw, w których odbywają się kreatywne zajęcia.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Zapraszamy na dzień otwarty

w dniu 19.01.2019 r.(w sobotę)

godzina 11.00

ul. Kasprzaka 1/3


