
Szanowni Rodzice, 

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Placówek Oświatowych w 

Kaletach Miotku. Z wielką radością przyjmiemy dzieci do przedszkola orazszkoły – od 

najmłodszej grupy do ósmej klasy.Zachęcamy do edukacji w naszej placówce od 

najmłodszych lat, gdyż korzystne dla rozwoju dzieci i poczucia przynależności do lokalnej 

społeczności będzie zachowanie ciągu edukacyjnego w jednym miejscu. 

Dojazd i bezpieczeństwo 

ZPO znajduje się przy ulicy Orzeszkowej 10 (to ulica prostopadła do drogi wojewódzkiej 

908), dlatego bezproblemowo można dojechać zarówno od strony Tarnowskich Gór i 

Częstochowy.  

Placówka położona jest na uboczu przy lesie, co daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa. 

Posiadamy własny parking. Dbamy o to, aby było bezpiecznie. Posiadamy monitoring 

zewnętrzny. Na każdym poziomie budynku podczas przerw dyżurują nauczyciele. 

Przyjazne i nowoczesne przedszkole 

Nasze przedszkole to przyjazne miejsce dla dzieci i ich rodzin. 

Głównym założeniem placówki jest wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju 

każdego dziecka, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia prowadzone są 

przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz wyspecjalizowanych terapeutów, 

takich jak: oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda, psycholog, terapeuta integracji 

sensorycznej. 

Realizujemy podstawę programową, a także zapewniamy wiele zajęć dodatkowych, m.in. 

język angielski czy zajęcia ruchowe. Kalendarz uroczystości przedszkolnych jest szeroki  

i różnorodny. 

Odnowione sale wyposażone są w zabawki interaktywne, atrakcyjne pomoce edukacyjne  

i sprzęt multimedialny umożliwiający nowoczesną edukację. Doskonałą przestrzenią  

do wspólnej zabawy jest nasz duży ogród i uwielbiany przez dzieci plac zabaw. 

Nasze przedszkole bierze udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. 

Posiadamy bogaty księgozbiór wyposażony w liczne nowości wydawnicze.  

Dbamy o bezpieczeństwo, estetykę oraz kameralny, rodzinny klimat. 

Jeśli zdecydowaliby się Państwo na zapisanie dziecka do naszego przedszkola, stworzyłoby to 

szansę otwarcia nowego oddziału zlokalizowanego w budynku szkoły, a to pozwoliłoby 

dzieciom lepiej przygotować się do edukacji wczesnoszkolnej. 



Istnieje również możliwość otwarcia grupy integracyjnej. 

Szkoła przyjazna wszystkim uczniom 

Nasza szkoła stawia mocny akcent na edukację włączającą – zapewniamy wszystkim uczniom 

warunki do rozwijania indywidualnego potencjału, by w przyszłości mogli się w pełni 

rozwinąć. Dzieci przez kadrę traktowane są indywidualnie. Wszyscy pracownicy szkoły 

i uczniowie wiedzą, jak ważne jest przyjazne traktowanie innych, z należytym szacunkiem.  

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą liczyć na fachowe wsparcie: 

zajęciadydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne 

orazneurologopedyczne, terapię SI, zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczneorazopiekę 

psychologa i pedagoga. 

Zdrowie i zabawa 

Na terenie szkolnym posiadamy bezpieczny plac zabaw. Przed szkołą znajduje się miniogród 

botaniczny z wieloma gatunkami roślin. Na zewnątrz mamy równieżwielofunkcyjne boisko,  

z którego uczniowie korzystają na lekcjach wychowania fizycznego. Poza tym posiadamy 

salę gimnastyczną oraz salę do gimnastyki korekcyjnej.  

Pracownie i wyposażenie 

W szkole znajdują się: świetlica, pracownia komputerowa, pracownia językowa, biblioteka 

szkolna z lekturami, słownikami oraz wieloma książkami rozwijającymi zainteresowania 

uczniów, filia biblioteki miejskiej, gabinet psychologa i pedagoga i osiem sal lekcyjnych - 

każda z komputerem i projektorem, a w niemal wszystkich tablice interaktywne. Posiadamy 

również nowoczesne, bogato wyposażone sale: przyrodniczą (Zielona Pracownia) oraz salę 

integracji sensorycznej (SI), w których odbywają się zajęcia prowadzone nowatorskimi 

metodami.  

W szkolnej stołówce dzieci mogą liczyć napyszne, dwudaniowe obiady serwowane przez 

restaurację „Gościnna”. Na drugim piętrze zamontowano drążek baletowy oraz lustra, 

pomocne w zajęciach z rytmiki. Na korytarzach pierwszego i drugiego postawiono ławki dla 

uczniów. 

W szkole korzystamy z e-dziennika, dzięki czemu mogą Państwo na bieżąco monitorować 

postępy dziecka, jak i śledzić ważne informacje. 

Rozwijanie pasji 



ZPOto dobre miejsce do rozwijania zainteresowań. Często uczniowie występują na różnych 

uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.Istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach  

z robotyki czy treningach klubów sportowych. 

Co nowego? 

Wszystkie szatnie przeszły generalny remont. 

Nasza szkoła bierze udział w programie „Laboratoria Przyszłości”. Dzięki temu otrzymaliśmy 

nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje 

zainteresowania.Są to m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z czujnikami i 

innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, 

mikrofony, oświetlenie itp.) i stacje lutownicze. 

Nauka w czasie pandemii 

Szkoła spełnia wszystkie wymogi reżimu sanitarnego w przypadku zajęć stacjonarnych. 

Przy wejściu znajduje się dystrybutor płynu dezynfekującego. Płyny znajdują się także  

w każdej toalecie. Wszystkie powierzchnie w szkole są regularnie odkażane.  

W czasie nauki zdalnej uczniowie łączą się z nauczycielami na wszystkich lekcjach. 

Kontakt ze szkołą 

Jeżeli zastanawiacie się Państwo nad wyborem szkoły dla Waszych dzieci oraz macie jakieś 

pytania, zapraszamy do kontaktu z sekretariatem (pierwsze piętro, pierwsze drzwi po lewej) 

lub pod numerem telefonu (34) 357-81-03. 


