Przedszkole Gminne

Przedszkole Gminne, wraz ze Żłobkiem - o nazwie MAGICZNE MIEJSCE, powstało w 2018 r. na
bazie lokalowej byłego gimnazjum. Część byłej szkoły zaadaptowano na sale dydaktyczne i
pomieszczenia techniczne, była sala gimnastyczna stanowi teraz całoroczną salę zabaw oraz scenę
artystyczną, część nowej jednostki, to również nowe - dobudowane lokum. Przedszkole i żłobek
posiadają m.in. windę, kuchnię z zapleczem, szatnie, salę sensoryczną, salę światła, sale do zajęć
specjalistycznych. Przedszkole i żłobek skupiają dzieci w wieku 1,5 - 6 lat. Jednostki funkcjonują m.in.
na bazie programów rządowych i unijnych, związanych m.in. z dziennym czasem opieki, wyżywieniem
(darmowym, lub za symboliczną opłatą). Obok budynku do dyspozycji dzieci są: place zabaw, wiata
ogniskowa, miasteczko ruchu drogowego.



NOWOCZESNA I BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ
• nowo wybudowany, obszerny budynek oświatowy, spełniający wszelkie normy i przepisy gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci
• przestronne i kolorowe sale zajęć wyposażone w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne, multimedia i zabawki
• dwa duże i bezpieczne place zabaw z certyﬁkowanymi zabawkami umieszczonymi na bezpiecznym podłożu
• codzienne zabawy ruchowe w doskonale wyposażonej sali zabaw „FIKOLAND”
• przedstawienia, imprezy i uroczystości przedszkolne w „Sali widowiskowo – teatralnej”, gdzie dzieci i rodzice mogą rozwijać swoje zdolności
muzyczno – aktorskie
• bogate wyposażenie w sprzęt, pomoce dydaktyczne i gry do integracji sensorycznej
• doskonale wyposażona „Sala Doświadczenia Świata”

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
• wysoce wykwaliﬁkowana i nieustannie podnosząca swoje kwaliﬁkacje kadra nauczycielska
• częste wyjazdy darmowym autokarem na wycieczki edukacyjno – rekreacyjne do ciekawych miejsc
• codzienne zajęcia rytmiczno – taneczne z certyﬁkowaną instruktorką tańca
• codzienna zabawa i edukacja podczas zajęć z języka angielskiego
• zabawy edukacyjne na „Magicznym Dywanie”
• organizujemy ciekawe warsztaty dla dzieci
PROFESJONALNA POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA I LOGOPEDYCZNA
• codzienna opieka logopedyczna – prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej
• stała opieka specjalistów z Integracji Sensorycznej
• stała opieka oligofrenopedagogów
• współpraca z surdopedagogiem
• wspomaganie rozwoju dzieci poprzez ich udział w zajęciach emocjonalno – społecznych, korekcyjno- kompensacyjnych, terapeutycznych i
wyrównawczych

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 16.30.
Przedszkole Gminne w Siemiatyczach17-300 Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 88

tel/fax: 85 656-15-52
e-mail:przedszkole@gminasiemiatycze.pl

STRONA WWW PRZEDSZKOLA

(kliknij na baner)



GRUPY PRZEDSZKOLNE
GRUPA 2,5 – 3 latki „WRÓBELKI”
GRUPA 3 – 4 latki „LISKI”
GRUPA 4 – latki „OWIECZKI”
GRUPA 5 – latki „KOTKI”
GRUPA 5-6 LATKI „TYGRYSKI”
GRUPA 5 – 6 latki „SÓWKI”
GRUPY ŻŁOBKOWE
GRUPA I – „MISIE”
GRUPA II – „ZAJĄCZKI”
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