
Przedszkole nr 82   
 

Gdańsk-Jasień 
ul. Damroki 137 

tel. (58) 300-01-81 
pr82.edu.gdansk.pl  

e-mail: sekretariat@pr82.edu.gdansk.pl  
 

Przedszkole  czynne jest  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach 6.00 – 17.00 

 

 

Pracujemy od września do czerwca. 

W okresie letnim pełnimy dyżur w 

jednym z wybranych miesięcy. 

Przedszkole nr 82 w Gdańsku jest nowo-

czesną placówką, wybudowaną w techno-

logii szwedzkiej (drewnianej) z dużym 

placem zabaw. Każda sala wyposażona 

jest w różnorodny sprzęt oraz zabawki, 

klocki, lalki, samochody, a także , które 

pozwalają na wszechstronny rozwój zain-

teresowań naszych przedszkolaków. W 

każdej sali nauczyciele mają do dyspozy-

cji laptop oraz różnorodny sprzęt multi-

medialny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Naszym priorytetem jest wycho-
wanie Przedszkolaka, Gdańszcza-

nina, Polaka, Europejczyka na 
szczęśliwego człowieka. Wdraża-
my dzieci do bezpiecznego ko-

rzystania z dobrodziejstw współ-
czesnego świata oraz szanowania 
przyrody i każdego człowieka.  

 

OFERUJEMY: 

 
 

• Opiekę dla dzieci od 3 do 6 lat. 

• Zajęcia poznawcze, umysłowe, 

przyrodnicze, matematyczne, 

plastyczno-techniczne, językowe, 

lingwistyczne, ćwiczenia ruchowe, 

taneczne i rytmiczne. 

• Religię (dla chętnych). 

• Opiekę logopedyczną – diagnozę  

i terapię dla dzieci z wadami wy-

mowy. 

• Opiekę psychologiczno – pedago-

giczną dla dzieci z opinią WWR, 

z orzeczeniem o kształceniu spe-

cjalnym 

• Smaczne posiłki przygotowywane 

w przedszkolnej kuchni 

Placówka zdobyła I miejsce w kon-

kursie „Smaczny i zdrowy jadłospis” 

Gdańsk zdrowo jemy. 

 

 

Współpracujemy z Poradnią  
Psychologiczno – Pedagogiczną nr 7 

oraz z SP nr 85. 

 



Rodzice są naszymi partnerami i za-

leży nam na pełnej z nimi integracji. 

Zapraszamy na zajęcia otwarte i 

dzielenie się swoimi zainteresowa-

niami i pasjami. Wspomagamy rodzi-

ców poprzez konsultacje indywidual-

ne i spotkania ze specjalistami. Or-

ganizujemy akcje charytatywne, 

które uczą dzieci empatii do ludzi i 

zwierząt. Wydajemy  miesięcznik 

Przedszkolak, który przedstawia in-

formacje o bieżących sprawach z 

życia placówki.  

 
 

UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE 
 

 

1. DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. 
2. BAL JESIENNY. 
3. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. 
4. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. 
5. WARSZTATY— UBIERAMY CHOINKĘ. 
6. MIKOŁAJKI. 
7. PRZEDSTAWIENNIA ŚWIĄTECZNE 
8. BAL KARNAWAŁOWY. 
9. DZIEŃ BABCI I DZIADKA. 
10.WALENTYNKI. 
11.DZIEŃ WIOSNY 
12.DZIEŃ ZIEMI 
13.WARSZTATY– KOSZYK I PALMA 

WIELKANOCNA 
14.DZIEŃ MAMY I TATY. 
15.TYDZIEŃ DZIECKA 
16.UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU 

WSZYSTKICH GRUP 

Dzieci systematycznie uczestniczą w 
przedstawieniach teatralnych i kon-
certach muzycznych organizowanych 
na terenie naszej placówki. Każdego 
roku wyjeżdżamy na całodniową wy-
cieczkę krajoznawczą lub do teatru 
Miniatura, Teatru Muzycznego i ko-
rzystamy z  występów artystów na 
żywo. 

Przedszkole znajduje się w zacisznym, 

spokojnym miejscu.  

Posiadamy własny plac zabaw wyposażony 

w: mini boisko, mini tor rowerowy, różno-

rodny sprzęt do rozwijania aktywności, a 

także miejsca do samodzielnych doświad-

czeń przyrodniczych, technicznych i ogól-

norozwojowych.  

Bardzo dobrze wyposażona kuchnia przy-

gotowuje smaczne, a zarówno zdrowe po-

siłki. 

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana 

kadra pedagogiczna oraz administracyjno– 

obsługowa. Zajęcia prowadzone są w opar-

ciu o podstawę programową wychowania 

przedszkolnego. Organizujemy i  uczestni-

czymy w wielu konkursach plastycznych, 

recytatorskich, sportowych, językowych i 

lingwistycznych 


