
 

Przedszkole Nr 16 mieści się w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 16 przy ul. Wietrznej 50, 

w wydzielonym, pierwszym skrzydle budynku. Jest to nowoczesna placówka na miarę XXI 

wieku.  Przedszkole zostało uruchomione 01.09.2011r. i w pierwszym roku pracy  przyjęło 150 dzieci 

do sześciu grup. 

W przedszkolu znajdują się cztery sale na parterze i trzy na pierwszym piętrze przystosowane dla 

dzieci najmłodszych- leżakujących trzylatków. Dzieci leżakujące posiadają osobiste, oznakowane 

zestawy: leżaczek, śpiworek, poduszeczka.  

Przedszkole wyposażone jest w system wideomofonów w 6 grupach, zapewniających dodatkowe 

bezpieczeństwo najmłodszych dzieci. Całe przedszkole jest monitorowane za pomocą  kamer 

wewnętrznych.  System wewnętrznych zabezpieczeń (kodowane karty dostępowe) pozwala na 

wchodzenie do stołówki tylko upoważnionych osób. Wejście od strony szkoły jest chronione przed 

dostępem osób nieupoważnionych blokadą wejścia ( domofon ) oraz bezpośrednią kontrolą przez 

pracownika Zespołu osób wchodzących. Konieczność wpisania się do zeszytu wejść oraz system kamer 

umożliwia identyfikację osób z zewnątrz. 

 

Nasze Przedszkole to : 

 Siedem przestronnych sal dydaktycznych (ok. 70m2 każda)  wyposażonych w nowe, kolorowe 

meble, dywany, nowoczesne  pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Każda sala ma własne 

zaplecze sanitarne dla dzieci. Na parterze maluchy mają bezpośrednie wyjście z sal na 

ogrodzony plac zabaw oraz dostęp do zewnętrznej toalety. 



  

 Każda sala posiada własny nowoczesny i piękny  węzeł sanitarny. 

  

 Szatnia w której każde dziecko ma swoją opisaną szafkę , a każda grupa posiada tablice 

ekspozycyjną do prezentacji prac dzieci. 

                                             

 

Część wspólna dla całego przedszkola to: 

 stołówka z jadalnią ( z umywalkami do mycia rąk) o  powierzchni 240m2 z  wydzieloną częścią 

jadalni przeznaczoną dla dzieci przedszkolnych, 



  

 sale do zajęć dodatkowych o powierzchni 28m2 mieszczące się na piętrze, sala do rytmiki 

wyposażona w nowe pianino oraz zestawy instrumentów muzycznych, 

                                             

 sala logopedy 34m2 z dużym lustrem logopedycznym oraz zestawem pomocy do 

zajęć  grupowych i indywidualnych, 

  

 sala wielofunkcyjna do ćwiczeń gimnastycznych o powierzchni 145m2 wraz z zapleczem- 

17m2 , z pełnym nowoczesnym wyposażeniem (między innymi piankowe tory przeszkód, 

przeszkody o różnych fakturach, kolorowe materace, przyrządy gimnastyczne), 



  

 przedszkolaki mogą korzystać z nowo otwartej w 2012 roku biblioteki w której znajduje się 

przestronna czytelnia przeznaczona do pracy własnej uczniów, zajęć czytelniczych, lekcji 

bibliotecznych, projekcji programów edukacyjnych i filmów dla dzieci, wypożyczalnia z 

wolnym dostępem do półek z literaturą piękną dla dzieci oraz lekturami, a także nowoczesna 

czytelnia multimedialna, z której uczniowie będą korzystali podczas zajęć komputerowych, 

  

  

  pomieszczenie administracyjne  dla intendenta,  

  

 ogrodzony, nowy,  kolorowy plac zabaw z piaskownicą, zamkiem, zjeżdżalnią, huśtawkami, 

bujakami i karuzelą  oraz ławeczkami do wypoczynku, z których dzieci chętnie korzystają. 



  

Na terenie ZSP znajduje się parking na 50 miejsc parkingowych  z miejscami wydzielonymi dla osób 

niepełnosprawnych. W budynku ZSP znajduje  się winda pozwalająca na przemieszczanie się między 

piętrami osób niepełnosprawnych. Przedszkolaki mogą  obserwować rośliny rosnące  w 

wewnętrznych  ogrodach  znajdujących się  na terenie  szkoły oraz skalny ogród na tarasie I piętra. 

   

Nad bezpieczeństwem dzieci, ich prawidłowym rozwojem fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym 

czuwa zespół ciepłych, życzliwych i odpowiedzialnych ludzi pracujących w przedszkolu. 

  

 

 

 

 

 


