
PRZEDSZKOLE W RYDZOWIE
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

BAW, UCZ SIĘ I ROŚNIJ Z NAMI!



PRZEDSZKOLE 
W RYDZOWIE

Tutaj zaczyna się

WIELKA PRZYGODA



DOŚWIADCZONA 

KADRA 

PEDAGOGICZNA

Kadra pedagogiczna w naszym 

przedszkolu ciągle doskonali 

swoje umiejętności i podnosi 

kwalifikacje, aby tworzyć pełne 

entuzjazmu 

i bezpieczne miejsce dla rozwoju 

dzieci. 



OPIEKA I EDUKACJA DLA 

DZIECI W WIEKU 

OD 2,5 DO 6 LAT

Przedszkole czynne jest 

od 6:00 do 16:00.



POMOC SPECJALISTÓW

W przedszkolu oferujemy 

pomoc logopedy, 

surdopedagoga, terapeuty, 

oligofrenopedagoga oraz 

pedagoga.



ZAJĘCIA RUCHOWE

Zajęcia odbywają się w doskonale 

wyposażonej sali gimnastycznej. 

Mamy także dostęp do sprzętu 

sportowego.



WSPÓŁPRACA 

Z RODZICAMI

Naszym priorytetem jest troska 

o każde dziecko dlatego też 

pozostajemy w stałym kontakcie 

i współpracy z rodzicami.



KALENDARZ 

UROCZYSTOŚCI

W naszym przedszkolu nie ma 

czasu na nudę. Bardzo często 

organizujemy różnego rodzaju 

uroczystości i obchody 

nietypowych świąt.



ZAJĘCIA DODATKOWE

W naszym przedszkolu odbywają 

się bezpłatne zajęcia z języka 

angielskiego i religii. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom jesteśmy 

w stanie zorganizować inne 

interesujące Państwa zajęcia 

dodatkowe.



POSIŁKI

W naszym przedszkolu 

oferujemy pełnowartościowe 

posiłki, które są zdrowe, 

smaczne i urozmaicone. 

Uwzględniamy indywidualne 

potrzeby żywieniowe dzieci.



5-GODZINNY BEZPŁATNY 

POBYT W PRZEDSZKOLU

Przedszkole zapewnia 

nieodpłatny pobyt dla dzieci 

w godzinach od 8.00 do 13.00. 

Każda pozostała godzina 

płatna 1 złoty.



NOWOCZESNE, PRZYTULNE 

I PRZESTRONNE SALE 

DYDAKTYCZNE

Nasze przedszkole to nowoczesne, 

estetyczne i przytulne miejsce 

oddzielone od pozostałej części 

szkoły dla większego 

bezpieczeństwa i komfortu dzieci.



WYPOSAŻENIE

Sale przedszkolne wyposażone 

są w stymulujące rozwój 

zabawki, rozwijające gry oraz 

sprzęt multimedialny.



CZAS NA ŚWIEŻYM 

POWIETRZU

Zgodnie z Podstawą 

Programową spędzamy 

możliwie jak najwięcej czasu 

na zewnątrz. Spacery i wyjścia 

są bezpieczne i odbywają się 

w spokojnej, estetycznej 

scenerii.



PROJEKTY EDUKACYJNE

Nasze przedszkole bierze 

udział w projektach 

edukacyjnych rozwijających 

kompetencje kluczowe dzieci.



JEŚLI JESZCZE NIE 

WYBRALI PAŃSTWO 

PRZEDSZKOLA DLA 

SWOJEGO DZIECKA 

ZAPRASZAMY DO 

KONTAKTU
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rydzowie

Rydzów 33

39-300 Mielec

tel: (17) 5812544

email: szkolarydzow@wp.pl

Zapraszamy także na naszego Facebooka 

Szkoła Podstawowa w Rydzowie


