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Nauczyciele stracą pracę?

Przepełnioneprzedszkola, be-
zrobotni nauczyciele.Właśnie
takie,zdaniemministereduka-
cji, będą skutki jesiennego re-
ferendum. O ile oczywiście
obywatele wypowiedzą się za
rezygnacją zobowiązkuszkol-
negosześciolatkówizmienisię
prawo. - Ci, którzy myślą
o zmianach, nie zdają sobie

sprawy z tego, jakie to może
pociągnąćzasobąkonsekwen-
cje - powiedziała Joanna
Kluzik-Rostkowska. Te zda-
niemminister będą... drama-
tyczne.

Oznacza to bowiem, że je-
den rocznik będzie ,,pusty".

-Byłbytakiwrzesień,wktó-
rym do szkoły nie poszedłby
żadenpierwszak.Tymsamym
wszyscynauczycielewczesno-
szkolni byliby bez pracy. Rów-
nolegle zrobiłby się olbrzymi
tłokwprzedszkolach-wylicza-
ła JoannaKluzik-Rostkowska.

Otym,żeewentualnezmia-
nydotkliwieuderząwnauczy-
cieli, potwierdzają związkow-
cy. - ZNP był za obniżeniem
wieku szkolnego. Oczywiście
przedstawiliśmyteżpostulaty,

któremuszązostaćwtakiej sy-
tuacji spełnione - tłumaczyJa-
cek Leśny z ZNPwPoznaniu. -
Niewyobrażamsobie,bywcią-
gu najbliższych pięciu lat mo-
gło dojść do kolejnych zmian
w prawie i odwrócenia refor-
my. To kolejne hasło politycz-
ne.

JakmówiJacekLeśny,znie-
sienie obowiązku szkolnego
sześciolatków byłoby bardzo
dotkliwe dla nauczycieli edu-
kacji wczesnoszkolnej. Część
znich,bymócuczyćwklasach
1-3, musiało się dokształcić.
Często za własne pieniądze,
bezpomocyfinansowej.Samo-
rządy nie zawsze mają środki
na podnoszenie kwalifikacji
bezrobotnychnauczycieli.Jeśli
dojdzie do zmian, ich liczba

możewzrosnąć.Dlaprzykładu,
w roku szkolnym 2016/2017
do szkołypowinnopójść413,3
tys. dzieci sześcioletnich (w
Wielkopolsce jest to prawie 41
tysięcy).Biorącpod uwagę,że
klasy liczą około 25 dzieci, ich
nauką zajmie się minimum 16
tysięcynauczycieli (wWielko-
polsce 1600). Co z nimi? Nie
wszyscy będąmogli pracować
wbibliotece lubszkolnej świet-

licy.Pozostająwprawdziedzie-
ci odroczone, które uzyskały
zaświadczenie z poradni
psychologiczno-pedagogicz-
nej. Maluchy te pójdą
do szkoły w wieku siedmiu
lat. Jest ich jednak niewiele.
W tym roku w Wielkopolsce
zaświadczenie z poradni uzy-
skało 5 procent rodziców
wszystkich dzieci (około 2050
- dane z czerwca).

Pozostaje też pytanie, co
zsześciolatkami,któreniepój-
dądoszkoły?Zgodnie znowe-
lizacją ustawy o systemie
oświatyw2016rokuwszystkie
dzieci w wieku 3-5 lat miały
mieć zapewnione miejsce
w przedszkolu. Zakładając, że
sześciolatki będą już wtedy
wszkole. -Przedszkolaniebę-

dąwstanieprzyjąćwszystkich
sześciolatków-zauważaJeden
z dyrektorów szkoły podsta-
wowej . - Dzieci te mogłyby
wprawdzie znaleźć opiekę
woddziałachprzedszkolnych
wszkołach.To jednak jedynie
czarny scenariusz. Nie sądzę,
że dojdzie do skutku.

O tym, czy 25 października
wPolsce odbędzie się ogólno-
polskie referendum - w spra-
wie sześciolatków, obniżenia
wieku emerytalnego i ochro-
nyLasówPaństwowych - zde-
cyduje Senat. Jak poinformo-
wał wczoraj Konwent Senio-
rów, wniosek prezydenta An-
drzeja Dudy zostanie rozpa-
trzonynazebraniuwdniach2-
4września.A

ą

Niewyobrażam
sobie, byw ciągu

najbliższych pięciu
latmogło dojść

do kolejnych zmian

Oświata

AnnaJarmuż
a.jarmuz@glos.com

Zdaniemministeredukacji,
rezygnacjazreformybędzie
wiązaćsięzpoważnymikon-
sekwencjami.Wielupedago-
gówmożestracićpracę

REKLAMA 005597216

Kontakt:
sekretariat (czynny od 7.30 do 15.30)
tel. (62) 753 22 47
62-800 Kalisz, ul. Przemysłowa 1

www.ckuip.kalisz.pl
ckuip@ckuip.kalisz.pl

JESTEŚMY SZKOŁĄ PUBLICZNĄ
Proponujemy wygodną formę zdobywania wiedzy

– dzienną, zaoczną i na odległość

w VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH
(absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej rozpoczynają naukę od III semestru – II klasa)

w SZKOLE POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 3
(w zawodach: technik administracji, technik rachunkowości, technik informatyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy i inne)

na KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH
(w zawodach: mechanicznych CNC, elektrycznych, mechatroniki, mechaniki pojazdów samochodowych i inne)

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
w Kaliszu, ul. Handlowa 9

oferuje kształcenie:

SZKOŁY
DLA DOROSŁYCH

REKLAMA 005608554

EDUKACJAEDUKACJA
Warto wiedzieć, gdzie się uczyć
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Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Bosko

wolne miejsca 
w kl. I, II, III
www.lobosko.jcom.pl    •    liceumboskokalisz@gmail.com

Kalisz, ul. Łódzka 10    •    tel. 62 767 39 67

• pro� l społeczny
• komunikacja medialna

REKLAMA 005607751

Zaprasza na kursy językowe. W ofercie: angielski, rosyjski (z rosyjskojęzycznym lektorem), 
francuski, niemiecki, hiszpański, włoski

atrakcyjne ceny – już od 8 zł za lekcję;

- kursy specjalistyczne – obecnie w ofercie
· angielski w stomatologii,
· angielski w spedycji,
· angielski w biznesie,
· rosyjski w biznesie,
· niemiecki w opiece medycznej;

Oferujemy także tłumaczenia zwykłe.

Centrum
           Językowe

Uwaga!!! Lekcja liczona jest jako pełne 60 minut. 3 godziny zajęć u nas to 4 lekcje w innych szkołach – TO SIĘ OPŁACA!

Wszystkie szczegóły i aktualne informacje na : www.cjperfect.pl oraz na
Kontakt: tel. 889 821 973, e-mail: biuro@cjperfect.pl

REKLAMA 005589355

REKLAMA 005
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Prorektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego w 
Kaliszu prof. nadzw. dr hab. Mag-
dalena Pisarska – Krawczyk (le-
karz, klinicysta, naukowiec,  kon-
sultant, przez wiele lat z-ca ordy-
natora, nauczyciel akademicki) o współpracy z zagranicą

 Uczelnia nasza po raz dziewiąty zajęła pierwsze miejsce 
w rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w 
Polsce, prowadzonym przez „Perspektywy” i „Dziennik Gazeta 
Prawna”. Dzisiaj, skoro już mamy ugruntowaną pozycję otwie-
ramy się na Europę. Prowadzimy wymianę międzynarodową 
dotyczącą studiów I i II stopnia. Proponujemy studia dualne 
- to nowość, studenci będą uczyli się w Polsce i Portugalii, 
uzyskają podwójny dyplom. Zdobędą szansę na pracę w całej 
Europie.

Mamy kontakty z krajami należącymi do UE, ale nie tylko, 
myślę o Turcji, są one poszerzane, ostatnio zdecydowanie, 
intensywnie. Zdobywamy kontakty głównie w ramach progra-
mów Erasmus i Erasmus +, ostatnio Horyzont 2020. Jeszcze 
w tym miesiącu podpiszemy umowę z Niżegorodskim Pań-
stwowym Inżyniersko-Ekonomicznym Uniwersytetem w Rosji.

Możemy już pochwalić się współpracą z ośrodkami aka-
demickimi w wielu krajach, np.: z Irlandią, Łotwą, Rosją, 
Białorusią, Ukrainą, Słowacją, Rumunią, Bułgarią, Węgrami, 
Hiszpanią. Ponadto, konkretne są możliwości kształcenia 
praktycznego w Niemczech.

Ważna i bardzo ciekawa propozycja to możliwość słuchania 
przez naszych studentów wykładów prowadzonych przez tzw. 
profesorów wizytujących. Obecnie mamy pięciu, a są to: prof. 
dr med. Giennadij A. Bojarinow, prof. dr hab. inż. Thomas G. 
Mathia, prof. Luis Pais, prof. dr med. Hilmar W. Prange, prof 
dr inż Dan Sudol.

Mamy fachowców, nowoczesną bazę, doskonale wyposa-
żone zaplecze, mamy doświadczenia, mamy kontakty z zagra-
nicą, uczymy na wysokim poziomie.

Płk. prof. zw. dr hab. Jarosław Wołejszo (wcześniej dzie-
kan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony 
Narodowej w Warszawie), obecnie kierownik katedry za-
rządzania i dowodzenia PWSZ w Kaliszu o nowych kierun-
kach „obronność państwa” oraz 
„zarządzanie i dowodzenie”
 „Zarządzanie i dowodzenie” to 
kierunek unikatowy, którego program 
dostosowany jest do specyficznych 
potrzeb państwa w zakresie obrony 
i ochrony obywateli. Zarządzanie i 
dowodzenie kojarzy się nam z prak-
tycznymi umiejętnościami kierowania organami państwowymi, 
samorządowymi, administracją państwową i dowództwami 
SZ RP w celu odparcia agresji, przygotowania państwa, jego 
struktur społecznych do działalności obronnej. Kierunek stu-
diów, dedykowany jest przede wszystkim absolwentom, którzy 
zamierzają bezpośrednio wejść na rynek pracy w administracji 
rządowej i samorządowej, podmiotach gospodarczych oraz 
instytucjach i organizacjach zajmujących się obronnością i 
bezpieczeństwem państwa.
Podczas studiów oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej z 

zakresu nauk o obronności, bezpieczeństwa i zarządzania 
studenci zdobywać będą wiedzę i umiejętności, które dotyczą 
istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjono-
waniem systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych, 
instytucji publicznych i struktur odpowiedzialnych za obron-
ność i bezpieczeństwo państwa, co dawać będzie przyszłym 
absolwentom solidne podstawy do podjęcia pracy w tej sferze 
działalności.
Zgodnie z programem studiów studenci będą odbywać 3-mie-
sięczne praktyki zawodowe na stanowiskach związanych z 
bezpieczeństwem i obronnością Państwa. Uczelnia posiada w 
tym zakresie podpisane porozumienia.
Posiadając umiejętności zapewnienia obrony i ochrony życia 
oraz wartości, instytucji państwa, mienia i środowiska przed 
wszelkimi zagrożeniami, absolwent tego kierunku będzie 
przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych sta-
nowiskach w administracji państwowej i samorządowej jako 
ekspert ds. obronności, w jednostkach organizacyjnych Sił 
Zbrojnych RP jako pracownik cywilny, oraz pozostałych służ-
bach mundurowych, strażach i inspekcjach funkcjonujących w 
sektorze związanym z obronnością i bezpieczeństwem pań-
stwa oraz organizacjach paramilitarnych.
Przyszli absolwenci kierunku „zarządzanie i dowodzenie” będą 
profesjonalnie przygotowani do wypełnienia luki kadrowej z 
dziedziny obronności i bezpieczeństwa, która występuje na 
wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz jako pra-
cownicy cywilni służb mundurowych.

Prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk (wcześniej Instytut Gene-
tyki Człowieka PAN w Poznaniu (1992-1997), Instytut Wi-
stara w Filadelfii (1997-2000), Wielkopolskie Centrum On-
kologii w Poznaniu (2000-2010) oraz Uniwersytet Medycz-
ny w Poznaniu (2002-2010), Szpital MSW z Warmińsko-
-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (2010 -2014) 
oraz Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski w Olsztynie (2010 – nadal), od 2014 Ośrodek Ra-
dioterapii w Kaliszu) obecnie kierownik katedry elektrora-
diologii o nowym kierunku „elektroradiologia”

 Współczesna aparatura medyczna stosowana w diagno-
styce i terapii chorób wykorzystuje 
wysoko zaawansowane technicznie 
i związane z tym bardzo skompliko-
wane urządzenia. Obsługa tych urzą-
dzeń wymaga dobrze przygotowanej, 
specjalistycznej kadry fachowców 
potrafiących łączyć wiedzę i umiejęt-
ności z obszaru techniki i nauk medycznych.

Elektroradiologia jako interdyscyplinarny obszar wiedzy 
obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny, nauk o zdro-
wiu, nauk o kulturze fizycznej oraz zagadnienia związane ze 
znajomością urządzeń medycznych, zasadą ich działania i 
umiejętnością obsługi. W zawodzie tym nie ma podziału na 
oficjalne specjalizacje, chociaż w niektórych szpitalach pra-
cują wyspecjalizowani elektroradiolodzy, wykonujący badania 
radiologiczne w klinikach ortopedyczno-urazowych. Ponadto 
elektroradiolog często współpracuje z zespołem chirurgicznym 
na sali operacyjnej podczas zabiegów operacyjnych (np. or-
topedycznych) oraz uczestniczy w badaniach naczyniowych. 
W centrach onkologii elekroradiolodzy uczestniczą w proce-
sie planowania leczenia (przygotowanie skanów TK, NMR) i 

następnie radioterapii (obsługa aparatów do napromieniania).
Elektroradiolog obsługuje aparaturę medyczną w zakresie m.in.: 
• radiologii, • radioterapii,
• elektrokardiografii (EKG),
• elektroencefalografii  (EEG),
• tomografii komputerowej (TK),
• rezonansu magnetycznego (NMR),
• audiometrii (pomiaru słuchu).
Studenci tego kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną, zajęcia odbywać będą również w Kaliskim Ośrodku 
Radioterapii.

Możliwości zatrudnienia absolwentów:
• duże pełnoprofilowe zakłady radiologii,
• zakłady radioterapii, medycyny nuklearnej, elektrofozjologii 

lub audiologii,
• inspekcja ochrony radiologicznej,
• pracownie EKG, EEG, EMG, fizjologii klinicznej, informatyki 

medycznej,
• inspekcja ochrony radiologicznej,
• usługi doradcze w zakresie technik diagnostyki obrazowej 

i radioterapii,
• praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

– od 9 lat nieprzerwanie najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce

Nasi wykładowcy to również Visiting Professors

Profesor dr med. 
Giennadij  A. Bojarinow 
Akademia Medyczna 
Niżnyj Novogrod
(Rosja)

Profesor dr hab. inż. 
Thomas G. Mathia 
École Centrale de Lyon 
(Francja)

Profesor dr inż. 
Dan Sudol
Dolina Krzemowa 
(USA)

Profesor  
Luis Pais 
wiceprezydent Polytechnic 
Institute of Braganca
(Portugalia)

Profesor dr med. 
Hilmar W. Prange 
Uniwersytet Georgiana 
Getynga 
(Niemcy)

Zapraszamy mieszkańców Kalisza w dniu 26 września 2015 roku 
w godz. 1200 – 1800   do Galerii „Tęcza” na 

otwarcie Centrum Informacyjnego PWSZ w Kaliszu (IIp.)
Ciekawy program artystyczny – koncert znanych wokalistów – Danuty Błażejczyk, 

Jacka Borkowskiego. Artyści prowadzący Zbigniew i Michał Lesień.
Dla najmłodszych gry i zabawy !
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„W tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą”

MIX TANECZNY DLA DZIECI • HIP-HOP
• DISCO DANCE • JAZZ • MODERN • BALET

TANIEC TOWARZYSKI • LATINO SOLO DLA PAŃ
PIERWSZY TANIEC DLA PAR • AEROBIK • FITNESS

PILATES •  ZUMBA • FITNESS 40+
MAMA I JA •  CHEERLEADING

GRUPY WIEKOWE: 3-6 lat, 7-11 lat, 12-15 lat 
oraz grupa 15 lat i więcej, dorośli

studiokreacjiruchu@gmail.com

www.studiokreacjiruchu.comtel. 602 873 187

REKLAMA 005594454

REKLAMA 005620756

STUDIA PODYPLOMOWE
KIERUNKI
� ����������������������������������������������
� 
��	����������������������
� �������������������������������
� ����������������������������������
� 
�	�������������������
� ����������������
� ��������������������������������������
� J��	������������������������������������������������������
� ���������
� ��������	������������������������
� 
�	������ ����	����������������������	������	��	��
� ����������������������������
� 
����	�������	������������
� ��������	�����������	��
� ������������������
� �������������
� �������

KURSY i SZKOLENIA
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� 
������������������������
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�����������������
KIERUNKI
� Administracja
� BHP

Jedyne szkoły w Kaliszu  
pod patronatem Uczelni Wyższej!

���������������������
�����������
� Kursy doskonalące, warsztaty
� Szkolenia Rad Pedagogicznych
� Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym

�������������������

Studia w Kaliszu - dyplomy najlepszych 
Uczelni Wyższych Wielkopolski.

Zaufało nam już ponad 2,5 tysiąca 
słuchaczy i studentów!
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Szkoładlasześciolatków
Sześciolatekidziedoszkoły–tyl-

ko… do jakiej? Jakwybrać dla
niego szkołę, podpowiada ro-

dzicomMinisterstwo Edukacji Na-
rodowej: uruchomiło bowiem
infolinię imapęszkół.Podnumerem
interwencyjnej infolinii 22 34 74
700, od poniedziałku do piątku,
od godz. 10.00 do 18.00, rodzice
mogą zgłosić potrzebę interwencji
wkonkretnejszkole,która- ichzda-
niem - jest nieprzygotowana
na przyjęcie sześciolatków. Mogą
w tej sprawie skorzystać również
zformularzakontaktowegonastro-

nie internetowej
www.6latki.men.gov.pl.Zgłoszenie
trafidoodpowiedniegokuratorium
oświaty,któregopracownicyspraw-
dzą je lub przekażą interwencję in-
nyminstytucjom(organomprowa-
dzącym szkoły, Państwowemu In-
spektoratowiSanitarnemuistacjom
sanitarno-epidemiologicznym).

Ponadtonastronieinternetowej
MEN jest dostępna „mapa szkół”.
Możnananiejznaleźćpodstawowe
informacje o szkole, m.in. o liczbie
uczniówioddziałówklasypierwszej,
liczbiezatrudnionychwszkolenau-

czycieli, posiadanym przez szkołę
wyposażeniu, funkcjonowaniu
świetlicy, czy teżmożliwościkorzy-
staniazestołówkiszkolnej.Najważ-
niejszym elementemmapy są jed-
nak, opublikowane przy każdej
zmonitorowanychszkół,wynikian-
kietadresowanychdo:dyrektorów,
radrodzicóworaz wizytatorówku-
ratoriówoświatyoceniającepoziom
przygotowania szkoły do przyjęcia
dzieci6 – letnich.

Więcej informacji rodziceznajdą
teżnaportalu6latki.men.gov.pl.
O-GOK

REKLAMA 005620312

REKLAMA 005616100

REKLAMA 005616845

                 

Oferta studiów podyplomowych kwalifikacyjnych 
rok szkolny 2015/2016 

1. Doradztwo zawodowe i przedsi�biorczo��

2. Filozofia i etyka 

3. Informatyka i technologia informacyjna 

4. Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja �����������������������ci� intelektualn�  

5. Pedagogika lecznicza z gimnastyk� korekcyjno - kompensacyjn�

6. Pedagogika opieku�czo - wychowawcza 

7. Plastyka, Muzyka, Wiedza o kulturze 

8. Przygotowanie pedagogiczne 
9. Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpiecze�stwa oraz koordynator bezpiecze�stwa 

placówek edukacji i kultury 
10. Resocjalizacja i socjoterapia 

11. Terapia i diagnoza pedagogiczna 

12. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

13. Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem 

���� �����������������stwie i Wychowanie do �ycia w rodzinie 

15. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

16. Zarz�dzanie o�wiat�

�����������
���	�
�����	������������������������������
�	������pod adresem: 
http://www.wsuniterra.pl/studia-podyplomowe,studia-podyplomowe-w-kaliszu.html 

MIEJSCE REALIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: 
�������������� � ������������� ������	����
����erzycka 2a 

�������� ����� �����������������������������������
����� � ������������� ������������������������A W KALISZU 

62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 2A, parter, pok. nr 5 lub 6, tel. 62/ 767-40-88 w. 20, tel./fax 62/ 757-46-56 
http://www.wsuniterra.pl          www.zdz.kalisz.pl          e-mail: studiapodyplomowe@zdz.kalisz.pl
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ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz

u nas:
- całoroczna oferta podręczników szkolnych
- rabaty i promocje
- rzetelne zaopatrzenie
- miła obsługa
- wieloletnie doświadczenie
- darmowy parking

WYBIERZ JEDEN Z 7 KIERUNKÓW:

�  Administracja – prawo, 
zarządzanie i organizacja

�  Doradztwo personalne 
z elementami coachingu

�  Etyka dla nauczycieli

�  Organizacja i zarządzanie oświatą
�  Akademia trenera
�  Przygotowanie pedagogiczne
�  Psychologia zarządzania

Dowiedz się więcej na www.edulabor.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu wraz z Edulabor 

– Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy zapraszają 
na studia podyplomowe realizowane w Kaliszu.

Skorzystaj z doświadczenia uczelni, która funkcjonuje 

na rynku już 21 lat.

studia podyplomowe

miejsce spotkań praktyków

REKLAMA 005628373

REKLAMA 005619970 REKLAMA 005611415

Zalety naszej księgarni:
bogaty wybór książek i podręczników

atrakcyjne ceny sprzedawanych książek
przyjazna atmosfera dla dorosłych i dzieci

dogodne godziny otwarcia
wygodne miejsce do czytania (kanapa) dla Klientów

U  podręczniki do szkoły  
podstawowej,

U  podręczniki  
do gimnazjum,

U podręczniki do liceum, 
U podręczniki językowe, 
U lektury szkolne, 

U  opracowania lektur  
szkolnych,

U beletrystyka, 
U encyklopedie, 
U słowniki językowe, 
U  kursy językowe  

na płytach

  Oferta taniej książki zawiera:

Partner akcji 
„Szkolna 
Krówka 
Nagrodówka”

62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 11            polub Nas na
tel. stac.: (62) 599-80-00     e-mail: ksiegarnia.kaliska@o2.pl

Karta Stałego Klienta 

REKLAMA 005620597

Profesjonalna 
Szkoła Tańca

���������������������������������������
�
	����������������������


������� �����������������������	�
�������

������������� �������������������
Polub nas na

ZAPRASZAMY - �����������

� dancehall
� hip-hop

� popping
� taniec współczesny

REKLAMA 005595203

REKLAMA 005613437

Niepubliczne Prz� szko�  „Pluszowy Miś”

Of� ujemy:

�  PRZ� SZKO� :  opieka, wychow� ie, � ukacja dzieci 
w wieku 2-5 l�  w godz� ach 6.� -17.� 
Tu dzieci uczą się wzajemnie od siebie w grupach 
„rodz� kowych”.

� Nauka języka  H� ZPAŃSKIEGO I � GIELSKIEGO,  
pomoc logop� yczna i komp� sacyjna.

�  GRUPA ZABAWOWA  - f� ma aktywnej, popołudn� wej 
zabawy z dzieckiem od 6. do 36. mi� iąca życia.

�  DLA DZIECI:  	 ymulow� ie rozwoju, nauka przez zabawę, 
� tegracja społeczna, zdobyw� ie doświadczeń.

�  DLA RODZICÓW:  wymi� a doświadczeń, aktywny udział 
w zabawach, poznaw� ie proc� ów � ukacyjnych, � laks 
od codzi� nych obowiązków.

ul. Robotnicza 5, Kal� z, �  .pluszowymiś.kal� z.blizej.� fo
polub n�  na


