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Wydarzenia

Niskie czesne, w ramach którego oferujemy

całą gamę zajęć dodatkowych, m.in.:

• logorytmikę

• warsztaty taneczne

• warsztaty teatralne

• gimnastykę ogólnorozwojową

i korekcyjną

• języki obce: angielski

i niemiecki.

Realizujemy podstawę programową MEN.

Bierzemy udział w wielu projektach spo-

łecznych i edukacyjnych, m.in. „Zdrowy

Przedszkolak” na rzecz naturalnej diety w

przedszkolach.

Posiłki przygotowywane są na miejscu w no-

wocześnie wyposażonej kuchni.

Organizujemy wycieczki tematyczne, m.in.

do opery, teatru, badania przesiewowe.

Zapewniamy stałą współpracę z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną, konsultacje z

psychologiem, logopedą.

Nasze dzieci prowadzą ogródki przed-

szkolne, w których wysiewamy m.in. wa-

rzywa.

Dodatkowe atuty to m.in. ogromny i pięknie

wyposażony plac zabaw, przestronne i jasne

sale dydaktyczne, sala do zajęć sportowych.

Teren przedszkola jest całkowicie ogrodzony

bez dostępu osób trzecich.

Z A P R A S Z A M Y !

www.przedszkole-zlotekrople.pl

ul. Dwa Światy 4, BielanyWrocławskie, Tel. 512 568 440; 503 161 168

Przedszkole

„Złote Krople”

REKLAMA 1505923/00

Jakwybraćdlaswojej
pociechydrugidom?

Wybór przedszkola to wielkie
wyzwanie dla rodziców. A jeśli
się okaże, że są kłopoty z miej-
scami w placówkach publicz-
nych, a tak przecież bardzo czę-
stosięzdarza,emocjesięgająze-
nitu. Przecież przedszkole ma
być dla malucha drugim do-
mem...

Oczywiście,opróczplacówek
prowadzonych przez miasto są
też przedszkola niepubliczne,
punkty przedszkolne i kluby
malucha.Podczasgdypubliczne
kosztują ponad 400 zł, te drugie
nawetdwa,trzyrazywięcej. Jed-
nakwtęcenęsączęstowliczone
zajęcia dodatkowe, za które
w miejskich placówkach trzeba
dopłacić.

Na co zwrócić uwagę, jeśli już
zdecydujemysięzłapaćzaport-
fel i skorzystać z prywatnej pla-
cówki? Ważne, by sprawdzić,
czy wybrane przez nas przed-
szkole niepubliczne spełnia ry-
gorystyczne wymogi stawiane
m.in. przez straż pożarną czy
sanepid. Można o to zapytać
w miejskim wydziale edukacji
lub Teleinformatycznym Cen-
trum Obsługi Mieszkańca,
dzwoniąc pod numer telefonu
71 777 77 77.

– Rzetelne placówki niepub-
licznezatrudniająwykwalifiko-
waną kadrę. Konieczne jest też
wydzielenie miejsca na plac za-

baw, który musi być wyposa-
żony w profesjonalny sprzęt
z certyfikatami jakości – mówi
Lucyna Minta z przedszkola
„Złote Krople” z Bielan Wroc-
ławskich.

Niekrępujmysiępytaćizaglą-
daćwdokumenty.Dyrektorkaż-
dejtakiejplacówkipowinienbez
mrugnięcia okiem je pokazać.

Oczywiście, nie wolno zapo-
minać o bezpieczeństwie dzie-
cka. Idealne są budynki poło-
żone na dużym terenie, ogro-
dzone i monitorowane. Ze
względów finansowych nie

każdeprzedszkolemożebyćjed-
nak twierdzą otoczoną fosą.
Zwracajmywięcuwagęnato,czy
jeśli już jest jakiś płot, to czy nie
ma w nim dziur, przez które
może się dostać np. bezpański
pies.

Zajrzyjmy też koniecznie
dośrodkaitojużpodczaspierw-
szych odwiedzin. Według Kata-
rzyny Borowicz-Gabarskiej
z Przedszkola „ABC” ważna jest
zarówno czystość, jak i po-
wierzchniaczywyposażeniepo-
mieszczeń,wktórychbędąspę-
dzać czas nasze dzieci.

MarekZoellner
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Zajęcia bibliotecznew„SłonecznymPrzedszkolu”

ZAJĘCIA DODATKOWE (PŁATNE)ZAJĘCIA BEZPŁATNEWARUNKILICZBA MIEJSCGODZINY
OTWARCIA

ADRES, TELEFON, STRONA INTERNETOWAPRZEDSZKOLE

basen, lodowisko, angielski, francuski,
szkoła tańca, szachy, rytmika

logopedia, gimnastyka korekcyjna,
katecheza

budynek parterowy, otoczony ogro-
dem, plac zabaw, sprzęt jordanowski

5 grup, w sumie 125 dzieci6.30-17.00Kłodnicka 23, tel. 713517654,Przedszkole nr 122

angielski, rytmika, warsztaty arty-
styczne, taniec, basen

gimnastyka ogólnorozwojowa, religiabudynek parterowy, wolno stojący,
przyjazny dla niepełnosprawnych.

5 grup, w sumie 125 miejsc6.30-17.00Wojrowicka 3, tel. 713575433,
www.przedszkole123.republika.pl

Przedszkole nr 123

angielski, zajęcia z rytmiki, taniec,
tenis

logopedyczne, religia, gimnastyka
ogólnorozwojowa

budynek piętrowy z placem zabaw dla
dzieci

4 grupy, w sumie 100 miejsc6.30-16.30gen. St. Kopańskiego 18, tel. 717975719,
www.przedszkole124.wroc.pl

Przedszkole nr 124

basen, angielski, tenis ziemny, taniec
towarzyski

rytmika i muzykoterapia, plastyka,
gimnastyka, katecheza, logopedia

dla dzieci poruszających się na wóz-
kach jest winda, plac zabaw

6 grup po 20 dzieci6:00-17.00Ścinawska 10, tel. 713558006,
www.przedszkole125.wroclaw.pl

Przedszkole Integracyjne
nr 125

warsztaty plastyczne, ceramiczne,
szachy angielski, taniec, karate

religia, terapia logopedyczna, gimna-
styka korekcyjna

duży ogród, nowoczesne drewniane
urządzenia, piaskownice, górka

5 grup, 125 miejsc6.30-17.00Jugosłowiańska 115, tel. 713258474,
www.rozanka.wroclaw.pl

Przedszkole nr 126

angielski, taniec, tenis, basen, karatelogopedia, religia, gimnastykajest częścią kompleksu zespołu
szkolno-przedszkolnego, ogród

4 grupy dla dzieci w wieku 3-6
lat, w sumie 100 miejsc

6.30-17.00Inflancka 13, tel. 713249349,
www.sp10.internetdsl.pl

Przedszkole nr 130

angielski, taniec, rytmika, karate, war-
sztaty plastyczne i artystyczne

logopedia, religia, gimnastykadwa budynki, place zabaw, brak pod-
jazdów i wind

6 grup, w sumie 138 miejsc6.30-17.00Ludwika Solskiego 13, tel. 713635153,
www.p131.wroclaw.pl

Przedszkole nr 131

rytmika, język angielski, śpiew, muzy-
ka, taniec, teatr

logopedia, gimnastyka korekcyjnabudynek piętrowy, sala rekreacyjna,
zielone patio do zajęć ekologicznych

100 miejsc dla dzieci w wieku 3,
4, 5 lat

6.30-17.00Zemska 16c, tel. 717827522,
www.sp113.wroc.pl

Przedszkole nr 133

angielski, rytmika, basen, karatelogopedia, religia, gimnastykabudynek po generalnym remoncie,
podjazd dla niepełnosprawnych

6 grup, w sumie 150 miejsc6.30-17.00Gliniana 85, tel. 713364818,Przedszkole nr 136

tańce, zajęcia plastyczne, rytmika,
angielski

logopedia, religia, gimnastykabudynek w zabytkowym parku, jedno-
piętrowy, windy, ogród, plac zabaw

3 grupy, w sumie 74 miejsca6.30-17.00Nadbrzeżna 14, tel. 713249793,Przedszkole nr 140

rytmika, angielski, warsztaty teatralne
i taneczne

logopedia, religia, gimnastykabudynek parterowy, jednak brak pod-
jazdów, teren zielony, plac zabaw

5 grup, w sumie 125 miejsc6.45-17.00al. gen. Józefa Hallera 77a, tel. 713614446,
www.przedszkole141.republika.pl

Przedszkole nr 141

parter kamienicy z przybudówką, plac
zabaw, dwa podjazdy

5 grup, w sumie 125 dzieci6.30-17.00gen. Józefa Haukego-Bosaka 9c, tel.
713418307,

Przedszkole nr 146

rytmika, muzykoterapia, angielski, pla-
styka, karate, ceramika, teatr, taniec

religia, gimnastyka korekcyjna, logo-
pedia

budynek parterowy, podjazdy dla nie-
pełnosprawnych, ogród, plac zabaw

5 grup po 25 dzieci, w sumie
125 miejsc

6 30-16 30Wojciecha Gersona 39, tel. 713489671,Przedszkole nr 147

basen, angielskizajęcia korekcyjne, logopedyczne,
katechetyczne

tereny zielone, drzewa, krzewy, rabaty
kwiatowe, plac zabaw, tor przeszkód

5 grup, w sumie 125 dzieci6.30-17.00Rogowska 18a, tel. 717975573,
www.p148.republika.pl

Przedszkole nr 148

angielski, tenis, ćwiczenia słuchowe,
instrumenty perkusyjne, szachy

logopedia, gimnastyka ogólnorozwojo-
wa wraz z korekcyjną, religia

piętrowy budynek, sala gimnastyczna,
plac zabaw

10 grup po 25 dzieci, w sumie
250 miejsc

6.30-17.00Obornicka 21, tel. 713524621,
www.przedszkole149wroc.szkolnastrona.pl

Przedszkole nr 149

rytmika, angielski, ceramika, warszta-
ty artystyczne, tenis, zespół wokalny

logopedia, religia, gimnastykabudynek 1-piętrowy, brak podjazdów
i wind, teren ogrodzony, plac zabaw

9 grup, 225 miejsc6.30-17.00Piotra Ignuta 30, tel. 713739445,
www.wesolenutki.com.pl

Przedszkole nr 150

zajęcia umuzykalniające, angielski,
tańce

logopedia, religia, gimnastykabudynek wolno stojący, bez podjazdu
i wind, teren ogrodzony, plac zabaw

5 grup, w sumie 121 miejsc6.30-17.00Dźwirzyńska 3, tel. 713578977,
www.zzpnr1.ekn.pl

Zespół Żłobkowo-Przed-
szkolny nr 1

angielski, rytmika, warsztaty arty-
styczne, ceramiczne, zespół wokalny

logopeda, gimnastyka, religia, język
francuski

budynek piętrowy, wyremontowany,
ogród, nowoczesny sprzęt

4 grupy, w sumie 100 miejsc6.30-16.30Kwidzyńska 1, tel. 713252189,Zespół Żłobkowo-Przed-
szkolny nr 2

angielski, rytmika, basen, karatelogopedia, religia, gimnastykaplace zabaw wyposażone w nowo-
czesne urządzenia

10 grup, w sumie 250 miejsc6.30-17.00Wolska 9, tel. 713493645,
www.zzp3wroclaw.szkolnastrona.pl

Zespół Żłobkowo-Przed-
szkolny nr 3

a 7-17 maja uzyskanie hasła dostępu do konta edukacyjnego dziecka a do 15 maja składanie wniosków do wydziału edukacji (dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych) a 7-18 maja generowanie elektronicznych podań,
wskazanie maksymalnie 6 przedszkoli a 7-18 maja składanie w przedszkolu I wyboru wydrukowanego podania a 28 maja sprawdzanie wyników kwalifikacji w przedszkolu I wyboru a 29 maja – 1 czerwca składanie oświadczeń woli w przed-
szkolach a 6 czerwca wyniki kwalifikacji w przedszkolu, do którego dziecko zostało przyjęte a 6 czerwca rozpoczęcie II etapu rekrutacji a 20 czerwca wyniki kwalifikacji w przedszkolu, do którego dziecko zostało przyjęte w II etapie


