
Oferta Przedszkola  

 

Mamo! Tato! Przyjdź ze swoim dzieckiem do naszego Przedszkola. Zapewniamy 

każdemu wychowankowi bardzo dobre warunki rozwoju, zdobycie różnorodnych 

umiejętności i osiąganie sukcesów w toku realizacji procesu opieki, wychowania i nauczania, 

umożliwiając każdemu dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz 

gromadzenia doświadczeń. Wspieramy wielokierunkową aktywność dziecka w rozwoju 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym i przygotowujemy dziecko do podjęcia 

nauki w szkole. Tworzymy optymalne warunki do samodzielnej dziecięcej ekspresji świata, 

swobodnej zabawy i odpoczynku, nauki poprzez zabawę. Wzmacniamy: poczucie wartości              

i tożsamości, indywidualność, oryginalność oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych                   

i uczestnictwa w grupie. Wdrażamy zasady bezpieczeństwa, w tym w ruchu drogowym, 

zasady dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne, zdrowe odżywianie i sprawność ruchową, 

zasady poszanowania praw człowieka w wzajemnych relacjach. Uczymy takich zachowań, 

jak: empatia, rozumienie emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi. Uwrażliwiamy na sferę 

estetyczną: taniec, śpiew, muzykę, mowę, literaturę, plastykę, technikę, przyrodę, a także 

wartości rodzinne i patriotyczne. Współdziałamy z rodzicami, różnymi środowiskami, 

organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców. Zapewniamy pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. To co nas 

wyróżnia, to integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w toku wielorakich 

oddziaływań edukacyjnych w ramach zajęć dydaktycznych i w ramach udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej realizowanej na podstawie zajęć specjalistycznych: 

logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno – 

społeczne, innych o charakterze terapeutycznym. W Przedszkolu realizowane są zajęcia 

rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju z zastosowaniem różnorodnych metod 

pracy. Specjalizujemy się m.in. w: Metodzie Terapii Integracji Sensorycznej (SI), Metodzie 

Integracji Bilateralnej, Metodzie Doświadczania Świata – Snoezelen, Treningu Umiejętności 

Społecznych, Metodzie Krakowskiej (Symultaniczno – Sekwencyjnej), Metodzie Dobrego 

Startu M. Bogdanowicz, Metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metodzie                       

M. Montessori, Metodzie Behawioralnej, Metodzie Wychowania Słuchowego, Treningu 

Umiejętności Społecznych, Ceramika w edukacji i terapii dzieci. Nad rozwojem 

wychowanków czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która posiada dyplomy 

ukończenia studiów wyższych o kilku specjalnościach, a także kadra obsługowa, oddana 

dzieciom i rodzicom. Kadra pedagogiczna może poszczycić się takimi specjalnościami, jak: 

wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, 

oligofrenopedagogika, logopedia, neurologopedia, psychologia, terapia pedagogiczna, terapia 

autyzmu, edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, Terapia Integracji 

Sensorycznej SI, surdopedagogika, tyflopedagogika, wczesne wspomagania rozwoju                       

i edukacja uczniów autystycznych, wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia 

pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Przedszkolu realizowane 

są także zajęcia języka angielskiego, religii (na życzenie rodziców), kółka zainteresowań (dla 

chętnych dzieci): muzyczno – taneczne, literackie, plastyczne, sportowe. Przedszkole na stałe 

uczestniczy w wielu konkursach plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia, a także              

w wielu akcjach, programach, kampaniach o charakterze profilaktycznym, społecznym, 

charytatywnym, zdrowotnym, ekologicznym, np. „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – 

Unicef”, „Światowa i ogólnopolska kampania przeciwdziałania przemocy - 19 dni przeciwko 

przemocy i krzywdzeniu dzieci”, „Ogólnopolski program - Chronimy Dzieci” (Przedszkole 

posiada Certyfikat w zakresie realizacji polityki ochrony dzieci przed przemocą), 

„Ogólnopolska akcja - Szkoła do hymnu pod patronatem MEN”, „Ogólnopolska akcja - 

Kartka dla Powstańców Warszawskich w ramach projektu „BohaterON w Twojej szkole – 



włącz historię, pod patronatem MEN”, „Szkoła pod Baobabem – kontynuacja akcji niesienia 

pomocy dzieciom z Kenii poprzez zbiórkę pomocy szkolnych, szczoteczek i past do zębów”, 

„Ogólnopolska akcja charytatywna na rzecz wspierania osób potrzebujących - Razem na 

Święta”, „Ogólnopolski projekt Zdrowo jem, wiem co jem”, „Wojewódzki projekt - Klub 

Zdrowego Przedszkolaka wraz z modułem Czyste powietrze wokół nas w zakresie zdrowego 

odżywiania, aktywności fizycznej, profilaktyki chorób zakaźnych, unikania dymów”, 

„Miejska akcja - Małe Ogródki w zakresie drobnej uprawy i pielęgnacji roślin”, 

„Ogólnopolski program ekologiczny w zakresie ochrony środowiska - Kubusiowi Przyjaciele 

Natury” (Przedszkole posiada Certyfikat), „Miejska akcja edukacyjna p.n. „EkoDrzewko”             

w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. Przedszkole prowadzi 

także współpracę z zagranicą za pośrednictwem ,,eTwinningu", uczestnicząc w różnych 

projektach własnego autorstwa i projektach ogłoszonych przez kraje Europy i świata, co 

polega na wymianie informacji drogą Internetową o formach i metodach pracy w różnych 

krajach, wymianie wytworów prac dzieci, zdjęć, nagrań multimedialnych celem wzbogacania 

wiedzy i zainteresowań życiem rówieśników z innych krajów. Przedszkole posiada 

nowoczesną, stale wzbogacaną i modyfikowaną bazę, w tym: Salę do zajęć Terapii Integracji 

Sensorycznej - SI i Salę Doświadczania Świata utworzone ze środków unijnych w ramach 

uczestnictwa w programie unijnym „Dobre Przedszkole na Dobry Start”, gabinety 

specjalistyczne: logopedyczny, psychologiczny, terapeutyczny powstałe ze środków 

pozyskanych w ramach Tyskich Inicjatyw Lokalnych, Tyskich Inicjatyw Oświatowych oraz 

udziału w programie Wolontariatu Kompanii Piwowarskiej i przy zaangażowaniu rodziców. 

Sale, w których przebywają dzieci są wyposażone w atrakcyjne pomoce dydaktyczne m.in. w: 

ekran do projekcji, 2 tablice interaktywne, 3 projektory, 3 monitory dotykowe, urządzenie 

interaktywne „Magiczny Dywan”, komputery z drukarkami w każdej sali i każdym gabinecie 

z dostępem do Internetu, multimedialne programy do zajęć dydaktycznych, logopedycznych, 

wczesnego wspomagania rozwoju, podświetlany basen z piłeczkami. Przedszkole posiada 

także nowoczesny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, nowymi urządzeniami do zabaw                      

i ćwiczeń ruchowych, dostępny dla dzieci przedszkolnych i dzieci z miasta Tychy utworzony 

w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Przedszkole posiada również nowoczesną kuchnię 

wrazz zapleczem kuchennym (po generalnym remoncie), w której gotowane są zdrowe 

posiłki dla dzieci, w tym posiłki dla wychowanków z uwzględnieniem zalecanych diet                      

z nietolerancjami pokarmowymi, np. dieta bezmleczna czy dieta bezglutenowa. U nas dzieci 

czują się dobrze i bezpiecznie, są radosne i szczęśliwe. Tu panuje ciepła, serdeczna i rodzinna 

atmosfera. Tu, poprzez integrację - wzajemne korzyści odnoszą wszyscy – dzieci, rodzice               

i pracownicy. Informacje dodatkowe - organizacyjne Przedszkole nr 29 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Tychach przy ul. Hubala 7 czynne jest od poniedziałku do piątku                         

w godzinach 6.00-17.00. W Przedszkolu funkcjonuje 7 grup, w tym 5 grup integracyjnych. 

Grupy ogólnodostępne liczą do 25 dzieci, a grupy integracyjne do 20 dzieci. W każdej grupie 

integracyjnej pracuje nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczyciel współorganizujący 

kształcenie specjalne oraz pomoc nauczyciela. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci                    

w wieku 3 – 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci w wieku 2,5 roku życia, 

w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przedszkole zapewnia wychowankom trzy 

posiłki dziennie i dostosowuje dietę do potrzeb żywieniowych dzieci. Posiłki serwowane są  

w godzinach – śniadanie: 9.00, obiad: 12.00, podwieczorek: 14.00. Koszt żywienia przy 3 

posiłkach wynosi 9 zł, w tym: śniadanie: 2 zł, obiad: 5 zł, podwieczorek: 2 zł. Przedszkole,                  

w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 8.30 - 13.30 

dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Natomiast dzieci w wieku 6 lat, które są objęte 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym i dzieci odroczone od spełniania obowiązku 



szkolnego mają zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach                       

6.00-17.00. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki podlega opłatom w wysokości 1 zł za każdą 

godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne 

wychowanie przedszkolne. Miesięczna wysokość opłaty za zajęcia, określana jest po 

zakończeniu każdego miesiąca jako iloczyn stawki godzinowej określonej uchwałą Rady 

Miasta Tychy oraz liczby godzin faktycznego pobytu dziecka w Przedszkolu pomniejszonego 

o czas trwania zajęć nieodpłatnych. Liczbę godzin ustala się sumując rzeczywisty czas pobytu 

dziecka w ciągu miesiąca w zaokrągleniu do pełnych godzin w górę. Opłaty za korzystanie 

dziecka z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym 

mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe określone są w okresach 

miesięcznych. Celem usprawnienia ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu                            

i naliczania odpłatności za świadczenia, z których dziecko skorzystało, Przedszkole prowadzi 

elektroniczny system rejestracji wejść i wyjść dziecka z użyciem odpowiednich czytników                  

i kart zbliżeniowych. Rodzic (prawny opiekun) deklaruje wolę uczęszczania dziecka do 

Przedszkola, a w przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, wolę kontynuacji, 

określa czas pobytu dziecka w Przedszkolu w poszczególnych dniach tygodnia oraz rodzaj 

posiłków, z których dziecko będzie korzystać w ciągu dnia. Wysokość opłaty za poszczególne 

posiłki, ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym 

zgodnie z art. 106 ustawy – Prawo oświatowe. Wysokość opłat za posiłki może ulec zmianie 

w ciągu roku szkolnego w przypadku znacznego wzrostu cen żywności. Wszelkie decyzje               

o zmianie wysokości opłat ogłasza się tablicy informacyjnej w placówce i Stronie 

Internetowej Przedszkola. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zgłaszania każdej 

planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, 

a w nagłych przypadkach, np. choroby w dniu nieobecności dziecka do godziny 8.00. 

Przedszkole przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym do 5 dni po zakończeniu danego 

miesiąca pisemną informację (tzw. pasek opłat) o łącznej wysokości opłaty za świadczenia 

udzielone w danym miesiącu przez Przedszkole, którą należy uregulować w terminie do                 

15-go dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy Przedszkola: 23 1240 1330 1111 0010 

6084 1712, wskazany w tzw. „pasku opłat” lub gotówką bezpośrednio w oddziałach 

wskazanego Banku. Zaległość w opłatach powstaje pierwszego dnia roboczego po terminie 

zapłaty. W przypadku nieterminowego regulowania odpłatności za świadczenia udzielane 

przez Przedszkole, Dyrektor Przedszkola będzie dochodził należności w trybie ustawy                    

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 


