
O NASZYM PRZEDSZKOLU 

♥ Przedszkole Miejskie nr 5 od września 2015r. funkcjonuje przy Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym nr. 5 w Gliwicach, zgodnie z projektem organizacyjnym posiadamy 275 
miejsc dla dzieci, które funkcjonują w dwunastu grupach.  
 

♥ Nasza placówka mieści się w dwóch budynkach - przy ulicy Kozielskiej 73  
w wolnostojącym jednopiętrowym budynku, złożonym z dwóch segmentów (A i B) 
połączonych wspólną kuchnią i liczy 9 oddziałów, w tym 6 oddziałów ogólnodostępnych  
i 3 oddziały integracyjne, oraz w budynku szkolnym, przy ul. Kozielskiej 39, w którym 
znajdują się trzy oddziały dla dzieci 5,6 letnich w tym 2 oddziały integracyjne.  

 
♥ W oddziałach integracyjnych oferujemy: dodatkowego nauczyciela współorganizującego 

kształcenie, zapewniamy wielospecjalistyczną pomoc logopedy, pedagoga, pedagoga 
specjalnego, oligofrenopedagoga, terapeuty SI, tyflopedagoga, oraz psychologa.  
 

♥ Wszystkie sale przedszkolne są urządzone przytulnie nowocześnie i funkcjonalnie. Do 
dyspozycji naszych przedszkolaków jest plac zabaw, który zapewnia dzieciom rozwój 
ruchowy i wiele radości podczas wspólnych zabaw.  
 

♥ Przedszkole dysponuje własną kuchnią, w której przygotowuje są dla dzieci smaczne 
posiłki zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Menu na każdy tydzień mogą Państwo 
sprawdzić zarówno na naszej stronie WWW w zakładce „Żywienie i jadłospis”, jak i przy 
wejściu zarówno w segmencie A jak i B. 

Dzieci mogą korzystać z trzech posiłków dziennie:  
- śniadanie w cenie 2,10 zł/posiłek ,  
- obiad w cenie 3,80 zł/posiłek 
- podwieczorek w cenie 1,60 zł/posiłek 
 
♥ W Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5/ PM 5 zapewniamy wysoko wykwalifikowaną 

kadrę pedagogiczną. Nazwiska nauczycieli i specjalistów pracujących w naszej placówce 
możecie Państwo sprawdzić w zakładce „Nasza kadra” oraz „Praca specjalistów”. 
 

♥ W pracy dydaktyczno-wychowawczej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, 
tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują potrzebami dzieci i wyzwalają 
ich potencjał twórczy. Nauczyciele realizują zajęcia w oparciu o zatwierdzone programy 
dydaktyczno-wychowawcze, dodatkowy program „Klucz do uczenia się”, oraz programy 
autorskie „Dziecko odtwórcą i twórcą sztuki”, „Aby nasze pociechy mówiły pięknie”,  
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”, ,,Cudowny Świat Muzyki".  



Nauczyciele mają wypracowane metody pracy z dziećmi zdolnymi jak i z tymi, które 
miewają trudności.  

♥ Wszystkie przedszkolaki uczestniczą w bezpłatnych zajęciach języka angielskiego oraz 
zajęciach z akompaniatorem. Sześciolatki za zgodą rodziców mogą uczęszczać na zajęcia 
religii. Dzieciom 3,4 letnim zapewniamy poobiedni odpoczynek. W celu ułatwienia 
przyszłym przedszkolakom adaptacji do przedszkola, organizujemy tzw. grupy 
asymilacyjne, dzieci wraz z rodzicami mają możliwość uczestniczenia w zajęciach, które 
są organizowane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.  
 

♥ W przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna, organy te mają 
wpływ na większość spraw budżetowych oraz organizowane uroczystości w przedszkolu.  

Motto wszystkich pracowników przedszkola brzmi: "Z myślą o dziecku i dla dziecka". 

 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz ze swoimi 
pociechami do naszego przedszkola! 

Dyrekcja oraz pracownicy ZSP5/PM5 

 

 


