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Od 7 marca rozpoczynamy rekrutację do przedszkola terapeutycznego, 
szkolnych oddziałów przedszkolnych (zerówek) oraz klas pierwszych.

 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2022/2023

na zsp1.edu.gdansk.pl.
Wirtualny Dzień Otwarty: 

5 marca 10.00 - 12.00 na naszym FB
 
 

   



 
SAMORZĄDNOŚĆ UCZY
ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZA PODEJMOWANE
DZIAŁANIA 

I PRZEWIDYWANIA 
ICH KONSEKWENCJI

 

 
NASI UCZNIOWIE

ZDOBYWAJĄ UMIEJĘTNOŚĆ
WYRAŻANIA WŁASNEGO

ZDANIA, STAJĄ SIĘ BARDZIEJ
SAMODZIELNI 
I ASERTYWNI.



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdańsku

SZKOŁA NIGDY PUSTA

 Przedszkole Secjalne nr 72 o Profilu Terapeutycznym 

Szkołę Podstawową nr 76 im. Jarosława Dąbrowskiego w Gdańsku.

Zapraszamy Państwa Dzieci i Państwa 
do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku. 

Nasza szkoła łączy w sobie dwie placówki:

oraz 

 
ZSP1 mieści się na gdańskim Przymorzu, przy ul. Jagiellońskiej 14,

funkcjonuje w wybudowanym 55 lat temu budynku, którego
przestrzenie na bieżąco remontujemy, modernizujemy i upiększamy,

aby jak najlepiej służyły naszej Społeczności. 
 



SZKOŁA 
TO LUDZIE

PRACOWNICY 
ADMINISTRACJI

 I OBSŁUGI 
TWORZĄ JEJ ATMOSFERĘ



otwarte, przyjaźnie nastawione i zaangażowane w swoją pracę;
stawiające dobro Państwa Dzieci na pierwszym miejscu;

dbające o wzajemne relacje, stawiające w nich na pierwszym
miejscu kulturę osobistą i otwarcie.

kadra pedagogiczna jest wysoko wykwalifikowana 

Proirytetem dla naszej działalności jest tworzenie miejsca, które
będzie przyjazne i którego atmosfera będzie sprzyjała rozwojowi

powierzonych nam dzieci i młodzieży. 
Dlatego zawsze podkreślamy to, że szkoła to ludzie - wszyscy

 i od każdego z nas zależy, jakie miejsce tworzymy. 
W naszej szkole KAŻDY JEST WAŻNY

Jakie OSOBY tworzą naszą placówkę? 

i cały czas rozwija swoje kompetencje;



STAWIAMY NA RELACJE
NAUCZYCIELE KLAS STARSZYCH

ZARAŻAJĄ UCZNIÓW SWOIMI PASJAMI
W RÓŻNYCH DZIEDZINACH



Czekamy na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanymi ze względu na różne typy niepełnosprawności.
Specjalizujemy się w edukacji i terapii dzieci z autyzmem, afazją,
niepełnosprawnością intelektualną i różnymi sprzężeniami. Ze względów
architektonicznych nie przyjmujemy do przedszkola dzieci z trudnościami
w poruszaniu,  nie zatrudniamy fizjoterapeutów.
Zapewniamy opracowanie i realizację Indywidualnych Programów
Edukacyjno - Terapeutycznych pod kierunkiem pedagogów
specjalnych, neurologopedy i  psychologów w małych grupach.

PRZEDSZKOLE SPECJALNE O PROFILU TERAPEUTYCZNYM



DLA NASZEJ KADRY 
DORBRO I WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI 

SĄ NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ



W każdej grupie prowadzimy zajęcia dodatkowe - rytmikę,

gimnastykę korekcyjną, język angielski, religię i basen.

Wszystkie nasze działania są zindywidualizowane i dostosowywane

do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne oraz terapie w ramach realizacji

opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Pracujemy w godzinach 6.30 - 16.30, zapewniamy dzieciom 3 posiłki

(śniadanie, obiad i podwieczorek) z własnej kuchni.

PRZEDSZKOLE SPECJALNE O PROFILU TERAPEUTYCZNYM



KAŻDY UCZEŃ 
OTRZYMUJE WSPARCIE 

ZESPOŁU SPECJALISTÓW 
ZGODNIE ZE SWOIMI 

INDYWIDUALNYMI
POTRZEBAMI

SZKOŁA
TO LUDZIE



SZKOLNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE - ZERÓWKI
W roku szkolnym  2022/2023 planujemy otworzyć dwa szkolne oddziały
przedszkolne, w których praca organizowana jest w godzinach 7.00 - 17.00. 
W każdym odziale pracuje dwóch nauczycieli - wychowawców, nauczyciel
wspomagający (jeśli do grupy uczęszczać będą dzieci z orzeczeniami o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP) oraz pani woźna.
W każdej grupie odbywają się zajęcia języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki
korekcyjnej, nauki pływania, religii.
Dzieci są objęte opieką specjalistów - logopedy, pedagoga, psychologa,
terapeuty; realizujemy również terapie w ramach wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci.
Chętni rodzice mogą wykupić dla swoich dzieci posiłki - śniadania, obiady i
podwieczorki, które są przygotowywane przez naszą kuchnię.
Planując pracę oddziałów zerowych dokładamy wszelkich starań, aby
przygotować dzieci do łagodnego przejścia od edukacji przedszkolnej
do nauki w klasie I.



JEDNYM Z  GŁÓWNYCH CELÓW
NASZEJ PRACY 

JEST INTEGROWANIE 
SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI.

NASZE MALUCHY PŁYNNIE, 
BEZ STRESU PRZECHODZĄ Z GRUP

PRZEDSZKOLNYCH DO KLASY I



KLASY PIERWSZE

klasy integracyjnej, w której uczniowie realizują podstawę programową kształcenia
ogólnego. W klasie uczy się 15 - 20 uczniów, wśród których są uczniowie z
orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Poradnię
Psychologiczno - Pedagogiczną realizujący Indywidualne Programy Edukacyjno -
Terapeutyczne. W klasie pracuje dwóch nauczycieli: wychowawca - specjalista
edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel wspierający proces kształcenia -
pedagog specjalny.
klasy z rozszerzoną nauką języka angielskiego, w której uczniowie realizują
podstawę programową kształcenia ogólnego, ale do dwóch godzin nauki języka
angielskiego tygodniowo zostaną dodane kolejne dwie w ramach realizacji 
 prowadzonej w szkole innowacji;
klasy z nauką dwóch języków obcych - angielskiego i francuskiego. W tej klasie
dzieci będą uczyły się dwóch języków obcych - angielskiego i francuskiego w
wymiarze po 2 godziny tygodniowo;
klasy ogólnodostępnej, która realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego.

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otwarcie czterech klas pierwszych:



Z NASZYMI
NAJMŁODSZYMI

UCZNIAMI NA CO
DZIEŃ PRACUJE
KOMPETENTNA,
EMPATYCZNA 
I KREATYWNA

GRUPA NAUCZYCIELI

JESTEŚMY 
SZKOŁĄ

WSPÓŁPRACY



KLASY PIERWSZE
Nasze pierwszaki (zgodnie z podstawą programową kształcenia
ogólnego) uczą się języka angielskiego w wymiarze 2 godzin
tygodniowo (z wyjątkiem klas, w których realizujemy innowacje
językowe). 
Wszystkie dzieci objęte są zajęciami nauki pływania w wymiarze
1 godziny tygodniowo w  grupach liczących do 15 osób.
Uczniowie są objęci opieką specjalistów - logopedy, pedagoga,
psychologa, terapeuty, pedagogów specjalnych.
Przed zajęciami i po ich zakończeniu uczniowie mogą korzystać
ze świetlicy szkolnej, która pracuje w godz. 6.00 - 17.00.
W naszej szkole mamy własną kuchnię, która codziennie
przygotowuje dla uczniów obiady.



ZAPRASZAMY PAŃSTWA 
DO ODWIEDZANIA NASZEJ
STRONY INTERNETOWEJ 

I PROFILU NA FB.
 

OSOBY, KTÓRE SĄ ZAINTERESOWANE
POZNANIEM NASZEJ PLACÓWKI 

I UZYSKANIEM ODPOWIEDZI 
NA PYTANIA ZACHĘCAMY

 DO INDYWIDUALNEGO KONTAKTU
PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ  

W SEKRETARIACIE SZKOŁY
TEL. 50 553 20 21

E-MAIL:
sekretariat@zsp1.edu.gdansk.pl


