
zajęcia taneczne i rytmiczne
zajęcia logopedyczne
nauka języka angielskiego
uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych
udział w konkursach i przeglądach

Umożliwiamy swoim wychowankom wszechstronny
rozwój poprzez szeroki wachlarz działań: 

Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi, 
to placówka nowoczesna, przyjazna 
i innowacyjna. 

Absolwenci naszego przedszkola to
dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne
i w pełni przygotowane do zdobywania
kolejnych szczebli edukacji.

Dzięki bardzo dobrze wyposażonej, własnej
kuchni możemy przygotowywać zdrowe, świeże 
 i zbilansowane posiłki. 
Dzieci mają możliwość uczestniczyć w zajęciach
kulinarnych, a raz w tygodniu samodzielnie
planują i przygotowują śniadanie.

Istotną rolę odgrywają również przedszkolne
place zabaw. Każda z grup dysponuje swoim, 
co umożliwia nieograniczone zaspokajanie
potrzeb ruchowych na świeżym powietrzu. 

Naszemu przedszkolu przyświeca hasło:

"Rośnij zdrowo"

Przedszkole 
Miejskie 
nr 2
w Złotoryi 
ul. Górnicza 21/23
ul. Letnia 7

Zainteresowanych zapisami dzieci do przedszkola
zapraszamy w godzinach:

 od 7:00 do 15:00

Informacje telefoniczne pod numerem: 
 

Dokumenty do rekrutacji dostępne na stronie
internetowej: 

www.przedszkole2.zlotoryja.pl

76 8783820 



Misją naszego przedszkola jest
zapewnienie opieki oraz wychowanie w
atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne
dostosowane są do możliwości rozwojowych
dzieci i prowadzone na wysokim poziomie przez
wykwalifikowaną kadrę.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ciągle
doskonalimy swoją bazę lokalową. 
Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt, meble,
pomoce dydaktyczne oraz piękne zabawki.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami,
uwzględniając ich oczekiwania i angażując do
współtworzenia życia przedszkolnego.

Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania 
i zdolności, działają metodami aktywnymi. 
Mają możliwość samorealizacji i aktywnego
odkrywania samych siebie. 

To my, przedszkolaki! Bardzo lubimy spędzać czas w naszym przedszkolu. 
Tu uczymy się poprzez zabawę, czujemy się bezpiecznie i pysznie jemy. 

Polecamy i zapraszamy!

Kalinka

Borys
Jestem pasjonatem dinozaurów

i dzikich zwierząt.
Lubię zadania na

spostrzegawczość i logiczne
myślenie.

Uwielbiam rysować i wycinać.
Tworzę prawdziwe cuda i nie ma

dla mnie
rzeczy niemożliwych.

Michał

Jestem mistrzem w
budowaniu

ciekawych konstrukcji z
klocków.

Hubert

Hania

Moją pasją jest muzyka.
Czytam i tworzę własne

książki.

 
Bardzo lubię tańczyć i śpiewać.

Podobno jestem urodzoną
artystką.


