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DRODZY RODZICE PIĘCIOLATKÓW! 

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie Pani Dorota Kiliańska oraz Grono   

Pedagogiczne zachęca Państwa do zapisania dziecka (rok ur. 2016) do oddziału przedszkolnego                 

w naszej szkole na rok szkolny 2020/2021. 

 Zapewniamy:  

 Realizację podstawy programowej w wymiarze 5 lub 6 godzin dziennie pod opieką nauczycieli 

dyplomowanych, legitymujących się wieloletnim stażem i doświadczeniem w pracy z dziećmi. 

 Zajęcia w małych grupach, co ułatwia maluszkom adaptację w nowym środowisku, pedagogom 

daje zaś możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka.                        

 Pobyt po zajęciach w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela w godz. 7.30 – 17.00. 

 Bezpłatny dowóz i odwóz dzieci pod nadzorem opiekuna.  

 Możliwość korzystania z dożywiania –  obiad jednodaniowy, słodka bułka, herbata. Dbając  

o zdrowie maluszków, placówka uczestniczy w programach ,,Mleko w szkole” oraz  ,,Owoce  

i warzywa w szkole,” a dzieci bezpłatnie spożywają owoce, warzywa oraz mleko. 

 Sale wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablice multimedialne oraz komputery. 

 Pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz boisko „Orlik,” gdzie mogą odbywać się ćwiczenia 

gimnastyczne oraz zabawy ruchowe.  

 Plac zabaw, wyposażony w huśtawki, karuzele i zjeżdżalnie, co zapewnia atrakcyjną możliwość 

spędzania czasu na świeżym powietrzu. 

 Bezpłatne zajęcia: języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, spotkania z psychologiem, 

pedagogiem oraz inne zajęcia zgodne z potrzebami edukacyjnymi dzieci. 

 

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i harmonijny rozwój wszystkim 

wychowankom, a dzieci traktowane są indywidualnie i podmiotowo, dzięki czemu dobrze się u nas 

czują. 

Serdecznie zapraszamy Państwa z dzieckiem na  ,,WIRTUALNY SPACER’’  (internetowa strona 

szkoły: zsobrazow.pl oraz Facebook - Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie)  

Rekrutacja dzieci  do oddziału przedszkolnego pięciolatków odbędzie się w dniach: 1 – 20 marca 2021r. 

Prosimy o uzupełnienie Karty Przyjęcia Dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Obrazowie i złożenie w sekretariacie szkoły. 

 

DRODZY RODZICE, zadbajcie o przyszłość swojego dziecka  

i skorzystajcie z naszych usług edukacyjnych. 

Zapraszamy 


