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Informacje o Przedszkolu Publicznym nr 14  

w Opolu 

(tekst łatwy do czytania ETR) 

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu mieści się w wolnostojącym 

budynku w Śródmieściu Opola. Organem prowadzącym jest Gmina 

Opole. W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów dla dzieci w wieku od 

3 do 6 lat.  

 

 

Wokół przedszkola znajduje się duży ogród, z mnóstwem miejsca do 

biegania, piaskownicą i nowym sprzętem do zabawy. 
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Program nauczania i wychowania 

W przedszkolu realizowany jest oprócz podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego program autorski o nazwie " Metody 

innowacyjne w pracy z dzieckiem". Program ten wspiera dziecko w jego 

wszechstronnym rozwoju. W codziennej pracy nauczycielom przyświeca 

misja wszechstronnego rozwoju dzieci w każdej sferze jego rozwoju.  

Nauczyciele wspierają rozwój aktywności ruchowej dzieci, 

uatrakcyjniając zajęcia elementami ćwiczeń i zabaw z elementami 

gimnastyki korekcyjnej, Weroniki Sherborne, pedagogiki zabawy, Metody 

Dobrego Startu.  

 

Metody i formy pracy 

Nauczyciele  przedszkola dostosowują metody i formy pracy do 

możliwości i potrzeb dzieci, tworzą atmosferę bezpiecznego i 

przyjaznego pobytu w przedszkolu. W przedszkolu prowadzone są 

zajęcia specjalistyczne z logopedą oraz organizowana jest pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z opiniami lub zaświadczeniami 

w formie indywidualnej lub grupowej pracy terapeutycznej.  
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Dla wszystkich przedszkolaków odbywają się zajęcia z języka 

angielskiego, dla młodszych dzieci realizowany jest program adaptacyjny 

„Przedszkole przyjazne dzieciom” a dla starszych ”Aktywny 

przedszkolak” i „Biały ząbek”. 

 

W przedszkolu organizowane są zabawy badawcze, tematyczne, 

konstrukcyjne i twórcze, stwarzane są warunki do zabaw według inwencji 

twórczej dziecka. Dzieci biorą udział w konkursach między 

przedszkolami, angażują się w olimpiadach sportowych, akcjach 

organizowanych zarówno przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jak i 

organizowanych przez inne instytucje publiczne. Co rocznie najstarsza 

grupa przygotowuje Jasełka a pozostałe grupy spotkania wigilijne z 

rodzicami.  

Oprócz tych świąt, dzieci uroczyście obchodzą Dzień Babci i Dziadka, 

jest Pasowanie na Przedszkolaka, Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień 

Mamy i Taty, Mikołaj, Bal karnawałowy, Zielona Noc w przedszkolu, 

organizowane są wycieczki na Dzień Dziecka oraz są festyny rodzinne. 

 

Współpraca z rodzicami 

Przedszkole Publiczne nr 14 w Opolu jest przedszkolem partnerskim, 

czynnie współpracuje z rodzicami, którzy są Partnerami przedszkola, 

mają wpływ na decyzje podejmowane w przedszkolu, są jego aktywnymi 

uczestnikami, chętnie angażują się w różne akcje zarówno na poziomie 

opolskim jak i ogólnopolskim, wspierają placówkę i są jego sponsorami. 

 

Informacje adresowe i kontaktowe: 

ul. Adama Mickiewicza 3, kod pocztowy: 45 – 369 Opole,  

Telefon: numer kierunkowy 77 454 38 30,  

e – mail: pp14@opoleprzedszkole.pl  

strona internetowa: pp14.opoleprzedszkole.pl 


