
Oddział Przedszkolny
Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317

ul. Deotymy 37



W roku szkolnym 2020/2021 
otwieramy dwie INTEGRACYJNE GRUPY PRZEDSZKOLNE 

oraz dwie INTEGRACYJNE KLASY PIERWSZE

• liczebność grupy do 20 dzieci (w tym 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
• dwóch pedagogów – nauczyciel wychowania przedszkolnego/edukacji wczesnoszkolnej oraz 

pedagog specjalny



• pomieszczenia dostosowane do potrzeb najmłodszych

Przestrzeń edukacyjna



• bogato wyposażone sale (m.in. tablica multimedialna, zabawki dydaktyczne, sprzęt sportowy, 
instrumenty muzyczne, materiały plastyczne i artykuły papiernicze)

Przestrzeń edukacyjna



• atrakcyjny teren rekreacyjno - sportowy (plac zabaw, kompleks boisk, Park Moczydło, Lasek na Kole)

Przestrzeń edukacyjna



• język angielski (4 x w tygodniu) prowadzony wg nowatorskiego programu

Oferta edukacyjna



• gimnastyka korekcyjna (2 x w tygodniu)

Oferta edukacyjna



• „Informatyka dla smyka” - zajęcia komputerowe (1 x w tygodniu)

Oferta edukacyjna



• rytmika (2 x w tygodniu)

Oferta edukacyjna



• indywidualizujemy proces dydaktyczno-wychowawczy uwzględniając dominujące style uczenia się
poszczególnych dzieci oraz polisensoryczne poznawanie świata. 

Klasyczne oraz nowoczesne metody



• organizujemy wycieczki dydaktyczne (edukacja filmowa i teatralna, lekcje muzealne,)

Klasyczne oraz nowoczesne metody



• dzieci biorą udział w imprezach klasowych i szkolnych

Klasyczne oraz nowoczesne metody



• prowadzimy edukację ekologiczną  i przyrodniczą

Klasyczne oraz nowoczesne metody



• wykorzystujemy elementy dramy i pantomimy 

Klasyczne oraz nowoczesne metody



• oferujemy całodniowe wyżywienie (śniadanie, obiady, podwieczorki) przyrządzane na miejscu z 
zachowaniem zasad zdrowego żywienia

• respektujemy diety
• w czasie posiłków stołówka szkolna jest zarezerwowana tylko dla dzieci z oddziału przedszkolnego

Wyżywienie w naszej szkole



• dzieci uczestniczą w  akcjach profilaktycznych (m.in. Śniadanie daje moc, „Zdrowa kanapka”, „Owoce  
w szkole”, „Mleko w szkole”)

Wyżywienie w naszej szkole



• obecność doświadczonej pomocy nauczyciela w czasie posiłków, wyjść  oraz imprez
• pielęgniarka szkolna od 8:00 do 15:30
• badania przesiewowe i zajęcia profilaktyczne dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz 

współczesnych zagrożeń
• monitoring, dyżury nauczycieli i personelu pomocniczego na terenie szkoły

Zdrowie i bezpieczeństwo



• współpraca ze Strażą Miejską  i Drogowym Ochotniczym Pogotowiem Ratowniczym

Zdrowie i bezpieczeństwo



• gwarancja fachowej opieki następujących specjalistów: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta 
ruchowy, terapeuta integracji sensorycznej (SI), terapeuta pedagogiczny, terapeuta zajęciowy

Doskonała opieka specjalistyczna



• dobrze wyposażone gabinety pomocy specjalistycznej
• współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

Doskonała opieka specjalistyczna



• czynna w godzinach 7:00 -17:30
• w ramach świetlicy do godz.16:00 dzieci przebywają  w swojej sali, do której przychodzi wychowawca 

świetlicy
• w czasie świetlicowym dzieci mogą brać udział w zajęciach dodatkowych

Świetlica szkolna „Tęczowa Kraina”




