
Miejsca przedszkolne



W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT:

W wyniku budowy, przebudowy i adaptacji 

powstało 

18 przedszkoli 

i 6 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych

Tworząc ogółem: 2 800 miejsc 
dydaktycznych w przedszkolach oraz 

1 450 w szkołach podstawowych



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 
ul. Suwalska
Koszt: 32,5 mln zł



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul.Suwalska



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul.Suwalska



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul.Suwalska



I Etap

II Etap

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16
ul. Wietrzna



Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 16 ul. Wietrzna



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna



Budowa Przedszkola nr 56 ul. Wałbrzyska
Koszt 4 mln zł



Budowa Przedszkola nr 56 ul. Wałbrzyska



Rozbudowa Przedszkola nr 77 ul. Niemcewicza



Budowa Przedszkola nr 51 ul. Semaforowa
Koszt 6,7 mln zł



Budowa Przedszkola nr 51 ul. Semaforowa



Budowa Przedszkola nr 58 ul. Strzegomska



Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 3 
ul. Prochowicka
Koszt 4,2 mln zł



Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 3 
ul. Prochowicka



Rozbudowa szkół i zespołów 

szkolno – przedszkolnych

1.  Przedszkole ul. Kutnowska

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kutnowskiej 10 
należącego do SP nr 47 wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Liczba oddziałów – 8. 

Termin realizacji II kwartał 2015. 

Koszt realizacji 4,3 mln zł 

2. Przedszkole ul. Kurpiów

Rozbudowa budynku przedszkola w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Liczba oddziałów – 6. 

Termin realizacji II/III kwartał 2015. 

Koszt realizacji 3,7 mln zł



3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Sołtysowicka 

Rozbudowa budynku o 16 oddziałów szkolnych po 25 dzieci, w 
tym 4 oddziały dla dzieci 5 i 6 letnich, 12 oddziałów dla dzieci 
klas I-III wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Koszt realizacji 9,2 mln zł

Ogłoszono przetarg – planowane otwarcie ofert  02.2014r.

Planowany termin uruchomienia działalności oświatowej: 
IX.2015r. 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Stanisławowska

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy 
segmentu dydaktycznego i nowej sali gimnastycznej o pow. 
700 m² wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowa 
boisk. Powstanie dodatkowych 12 klas. 

W trakcie przygotowania procedury przetargowej.                            
Koszt realizacji dokumentacji 0,4 mln zł                                         
Termin opracowania dokumentacji – do XII.2014r.

Rozbudowa szkół i zespołów 

szkolno – przedszkolnych



5. Budowa ZSP na os. Stabłowice

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zespołu szkolno –

przedszkolnego wraz z infrastrukturą sportową, w skład którego

wejdzie: sala gimnastyczna, 2 salki do gimnastyki korekcyjnej oraz 
zagospodarowanie terenu z boiskiem, bieżnią i skocznią w dal. 
Powstanie przedszkole 8 oddziałowe oraz 44 klasy, 4 pracownie i 3 
świetlice w części szkolnej.     

Konkurs: składanie wniosków do III 2014   

Koszt realizacji dokumentacji 1,7 mln zł  

Termin opracowania dokumentacji – II kwartał 2015r.

6. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Kłodzkiej

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zespołu szkolno-
przedszkolnego wraz z zespołem sportowym, w którego skład wejdzie 
sala gimnastyczna, 2 salki do gimnastyki korekcyjnej oraz 
zagospodarowanie terenu z boiskami. Powstanie przedszkole na 8 
oddziałów oraz  30 klas i 2 świetlice w części szkolnej. 

Konkurs: składanie wniosków do III 2014     

Koszt realizacji dokumentacji 1,5 mln zł                                         
Termin opracowania dokumentacji – do II kwartał 2015

Rozbudowa szkół i zespołów 

szkolno – przedszkolnych



Program „Szare na zielone”

Celem programu jest poprawienie warunków bezpieczeństwa 
pobytu dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, 

oraz estetyki tych miejsc.

Przedmiotem programu jest zazielenienie (zagospodarowanie
zielenią) terenów przy placówkach oświatowych, a w
szczególności:

eliminacja gatunków trujących lub szkodliwych, które nie są
wskazane na placówkach oświatowych;

inwentaryzacja gatunków cennych przyrodniczo;

nasadzenie drzew, krzewów i roślin okrywowych (w tym zielone
ekrany, ogrody tematyczne, zieleń ozdobna, zieleń izolacyjna,
przedogródki);

realizacja elementów małej architektury związanej z zielenią (np.
podpory dla roślin, trejaże, pergole, murki oporowe);

prace ratowniczo-pielęgnacyjne w istniejącym drzewostanie.



Program „Szare na zielone”

Program realizowany jest od 2009 roku i do chwili obecnej
wydatkowano na ten cel 1,8 mln zł.

Ponieważ program zakłada kompleksowe zagospodarowanie
zieleni prace na jednym obiekcie trwają ok. 3-4 lat
(inwentaryzacja, projekt, wycinka, nasadzenia,
pielęgnacja).



Program „Szare na zielone”

We współpracy z Dyrektorem placówki ustalane są kierunki 
działań rozwijające  i poszerzające treści dydaktyczne 
realizowane w szkołach/przedszkolach. W ramach realizacji 
programu powstają między innymi:

ogródki dydaktyczne

motylarnie

kostki dydaktyczne na przedszkolach

zagospodarowanie atriów

remizy dla ptaków (zakątki z roślinami jagodowymi i
karmnikami, tablicami dydaktycznymi ułatwiające
obserwację ptaków)

szlaki lampasowe, labirynty do ćwiczeń błędnika z
kolorowych krzewów

ogródki pektograficzne (wystawa skał z Dolnego Śląska)



Program „Szare na zielone”



Program „Szare na zielone”

ogródki fenologiczne – uprawiane przez dzieci symboliczne
gatunki roślin charakterystyczne dla poszczególnych pór roku

ogrody sensoryczne – oddziałujące na zmysły kolorem,
zapachem, dotykiem

ogrody kolekcyjne – umowne kolekcje np. drzew egzotycznych
lub wszystkich odmian jednego gatunku, alpinarium itp.

przyjazne drzewa (nasadzenia gatunków oddziałujących
allelopatycznie)

drzewa liściakowe (gatunki drzew o kolorowych i ciekawych
pokrojach liści wykorzystywanych do prac plastycznych –
ambrowiec, miłorząb, dąb czerwony)



Ścieżki korekcyjne

Innowacją na skalę kraju są tworzone obecnie w 2
przedszkolach ścieżki korekcyjne zawierające elementy:

- jodełki do ćwiczeń palce, pięty, krawędzie zewnętrzne;

- szlak pampasowy z traw lub przy motylarni

- stopnie i spoczynki (wyliczone na potrzeby dziecka)

- elementy sensoryczne (różne podłoże dla stóp: EPDM,
piasek, żwirek itp.)

- równoważnie

- labirynty do biegania.

Odbiory ścieżek zaplanowano

na koniec czerwca.



Inicjatywy i programy edukacyjne

- kontynuacja oferty edukacyjnej 2 grup bilingualnych

- nauka języka francuskiego 

- „Program Profilaktyki Logopedycznej”

- projekt „Przedsiębiorczy Przedszkolak”

- I Wrocławskich Kongres Naukowy Dzieci i Młodzieży

- program „Od inspiracji do kreacji”

- program edukacyjny Młodzi Obywatele Kultury 

- pilotażowy program edukacji społecznej „Miasto Pokoleń” 
(zakończono XII 2012 r.) 

- „Wrocławski Program Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli” 

- „Wrocław stolicą czytania – tworzenie bajecznych ławeczek”

- „ZOO – Edukacja”



Innowacje 

- „Wykorzystanie programów komputerowych do 
wspomagania rozwoju aktywności twórczej dzieci”

- „Wesoła wyprawa – podróż pociągiem na spotkanie z 
językiem niemieckim”

- „Zatrzymać czas! – dlaczego i jak warto utrwalić obraz?”

- „Światowe z nas przedszkolaki, poznajemy język 
niemiecki – kulturę, tradycję i znaki”

- „Martin in Kindergarten”



Integracja 

- program pilotażowy dla dzieci z zespołem Downa 



Edukacja regionalna i ekologiczna 

- „Wrocławskie Dzieci uczą segregować śmieci”

- akcja ekologiczna „Stań po zielonej stronie mocy”

- „Moja miasto bez Elektrośmieci”



Budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego 

- X edycja Przedszkolnej Nagrody Wrocławia 

- IV edycja Dnia Wrocławskiego Przedszkolaka 

- projekt „Enter Your Future” 

- projekt „Get Involved II” 

- program termomodernizacyjny „Zdalny Monitoring 
Zużycia Energii i Mediów” 



Miejsca w we wrocławskich przedszkolach na rok szkolny 
2014/2015

4 348Łączna liczba miejsc w placówkach niepublicznych

19 907Łączna liczba miejsc przedszkolnych

15 559Łączna liczba miejsc w placówkach publicznych

2 500
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –
miejsca dla dzieci 5-6 lat

1 675Punkty przedszkolne niepubliczne – 75 placówek

2 673Przedszkola niepubliczne – 30 placówek

Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto – 103 
placówki

13 905

Przedszkola publiczne prowadzone przez Familijny 
Wrocław – 7 placówek

1 025

Przedszkole publiczne Fundacji Promyk Słońca 129

Punkty przedszkolne publiczne prowadzone przez 
Familijny Wrocław - 18 placówek

500



Dziękuję za uwagę


