
Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami 
Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle

w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Nasz priorytet - wszechstronny rozwój 
powierzonych nam dzieci



TRADYCJA ŁĄCZY SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ
To największe przedszkole w Jaśle, mieszczące się w dwu funkcjonalnych 

budynkach, z tarasem i podjazdami dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.



Jako element Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, stanowi doskonałe warunki 
rozwoju przedszkolaka. Jedynie w naszym zespole zapewnimy komfort przebywania 

Waszego dziecka od ,,maluszka” do nastolatka, w jednym kompleksie obiektów.



Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem, urozmaiconym topograficznie, 
z mnóstwem zieleni i zapleczem wielu urządzeń,

sprzyjającym  zabawom na świeżym powietrzu o każdej porze roku. 



Pamiętamy, że ruch jest podstawą rozwoju nie tylko fizycznego. 



Znajdujące się w najbliższym otoczeniu profesjonalne miasteczko ruchu 
drogowego i możliwość  korzystania z niego przez przedszkolaków, 

sprawia, że od najmłodszych lat oswajają się one z zasadami bezpiecznego 
uczestnictwa w ruchu drogowym.



Nasi podopieczni cyklicznie biorą udział w warsztatach o tematyce bezpieczeństwa 
z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej.



Funkcjonalne szatnie oraz obszerny hol z okazjonalnymi dekoracjami i stałymi 
ekspozycjami są przyjazne zarówno dzieciom, jak i rodzicom. 



Poprzez wystawy prac rodzice śledzą aktywność plastyczno- techniczną 
swoich dzieci.



Jasne i przestronne sale zabaw, bogato wyposażone w atrakcyjne zabawki i gry 
dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, sprzyjają stymulowaniu rozwoju 

dzieci. 



W każdym oddziale znajdują się kąciki zabaw.



Przy każdej sali  dzieci młodszych znajduje się dostosowana do potrzeb 
milusińskich łazienka, do której dzieci mają swobodny dostęp.



W obiekcie dzieci starszych znajduje się przyjazne im zaplecze higieniczno-
sanitarne.  



Posiadamy dwie sale gimnastyczne i dostęp do mniejszej na terenie kompleksu, 
co sprzyja prowadzeniu w komfortowych warunkach ćwiczeń gimnastycznych, 

rytmiki, zajęć piłki nożnej i zajęć tanecznych.



Możliwość  korzysta z auli szkolnej z profesjonalnym sprzętem nagłaśniającym 
i oświetleniowym sprawia, że nasi podopieczni mogą nabywać pierwsze 

doświadczenia sceniczne, oglądać spektakle teatralne,
a także zapraszać rodziców na przygotowane dla nich występy.



Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia.
Prowadzimy grupy: integracyjną oraz specjalną, w których dzieci 

z niepełnosprawnościami, ,,ramię w ramię” z dziećmi o harmonijnym przebiegu 
rozwoju,  mogą realizować podstawę programową, nawet do 9 roku życia.



Zatrudniamy profesjonalną kadrę pedagogiczną i specjalistów posiadających 
kwalifikacje do pracy z dziećmi, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Zajęcia prowadzimy w gabinetach: logopedycznym rehabilitacyjnym, 
Sali Doświadczania Świata.



Różnorodność pomocy edukacyjnych i materiałów 
wykorzystywanych na zajęciach kierowanych, podnosi  ich atrakcyjność

i sprzyja polisensorycznemu poznawaniu świata. 



Wykorzystywana często tablica interaktywna z licznymi programami 
skierowanymi specjalnie dla dzieci oraz ze stałym dostępem do Internetu wzbogaca 

atrakcyjność zajęć oraz zaznajamia je ze światem techniki.



W przedszkolu przygotowujemy dzieci do posługiwania się  językiem angielskim
Mamy bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych: 

zabawy matematyczne
zajęcia plastyczne

Zumba Kids
zajęcia taneczne

oraz okazjonalnie warsztaty chemiczne, zajęcia z dziedziny astronomii.
Od nowego roku szkolnego wzbogacamy ofertę dodatkowo o zabawy teatralne. 

Udział w zajęciach rozwija ogólnie dziecko i pozwala odkryć jego uzdolnienia, predyspozycje, talenty.



Prowadzimy warsztaty kulinarne, w których ,,mali kucharze” nabywają podstawowe umiejętności 
w przygotowywaniu prostych posiłków i poznawaniu zasad zdrowego odżywiania.

Kształtujemy u naszych podopiecznych  postawy prozdrowotne, uświadamiając  im  że ruch, 
to element zdrowego stylu życia, czego efektem jest udział naszych podopiecznych w spartakiadach 

i olimpiadach sportowych, organizowanych na terenie miasta dla tej grupy wiekowej.



Organizujemy  wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo- turystyczne, 
na przykład, do: sklepu, apteki,  parku, remizy, kina, na cmentarz, pocztę, 

ale też do miejsc niezwykłych: studia nagrań, muzeum czekolady, 
galerii ceramiki.



Cyklicznie mają miejsce spotkania z ciekawymi ludźmi: górnik, dietetyk, lekarz, 
stomatolog, higienistka, kolarz, krawcowa, pisarz.



Współpracujemy  z najbliższym środowiskiem:
z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle, z Państwową Szkołą Muzyczną w Jaśle,  z Komendą 

Powiatową Policji w Jaśle, ze Strażą Miejską w Jaśle, z Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Jaśle, z Muzeum Regionalnym w Jaśle, z Jasielskim Domem Kultury, z Młodzieżowym 

Domem Kultury w Jaśle, oraz z innymi jasielskimi przedszkolami, szkołami i instytucjami 
kulturalno- oświatowymi.

.



Realizujemy programy ogólnopolskie: 
- Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Dla Przedszkolaka" Akademia Aquafresh" pod 

patronatem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej;
- Ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny organizowany przez firmę Lionfitness- ,, Akademia 

Zdrowego Przedszkolaka”; - Ogólnopolski ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”;
- Ogólnopolski Program Edukacyjny ,,Mamo, Tato, Wolę Wodę” oraz liczne programy autorskie;



Od lat priorytety naszego przedszkola to:
- integracja

- wychowanie prozdrowotne
- ekologia, jesteśmy organizatorami corocznego Przeglądu Mody Ekologicznej

- patriotyzm, co roku obchodzimy Święto Niepodległości i Dzień Flagi.



W ramach zajęć przekazujemy wiadomości, kształtujemy umiejętności 
i postawy. Przedszkolaki uzyskują w tym zakresie liczne dyplomy, nagrody 

i certyfikaty, potwierdzające ich zaangażowanie.



Współpraca z rodziną – odbywa się na co dzień, ale szczególnie spotykamy się 
na imprezach: Święto Rodziny, Dzień Babci i Dziadka oraz Spotkania Jasełkowe





W naszym przedszkolu pomagamy dzieciom rozwijać się zgodnie z normami wiekowymi,  
stymulujemy je odziaływaniami  pedagogicznymi  i wychowawczymi. 

Stwarzamy środowisko do odkrywania indywidualnych predyspozycji i uzdolnień, 
a jeśli się ujawnią - rozwijamy je.

Przede wszystkim jednak wyzwalamy u naszych przedszkolaków radość odkrywania świata.



Zapraszamy


