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Wydarzenia
ZAJĘCIA DODATKOWEZAJĘCIA BEZPŁATNEWARUNKILICZBA MIEJSCGODZINY

OTWARCIA

ADRES, TELEFON, STRONA INTERNETOWAPRZEDSZKOLE

rytmika, angielski, plastyka, tenisreligia, gimnastyka korekcyjna, logo-
pedia

podjazd dla niepełnosprawnych, plac
zabaw, tereny zielone, piaskownice

3 grupy dla dzieci w wieku 3-6
lat, w sumie 75 miejsc

6.30-17.00Stabłowicka 97, tel. 713543624,
www.przedszkole62.w.interia.pl

Przedszkole nr 62

angielski, rytmikagimnastyka profilaktyczna, logopeda,
angielski raz w tygodniu, religia

mieści się w bloku na osiedlu Kosmo-
nautów, posiada swój ogród

3 grupy, w każdej 22 dzieci,
w sumie 66 miejsc

6.30-17.00Eugeniusza Horbaczewskiego 27,
tel. 713511964, www.p63.wroclaw.pl

Przedszkole nr 63

angielski, rytmika, karatelogopedia, gimnastyka korekcyjna
matematyka, innowacje muzyczne

budynek poniemiecki, ogród, piaskow-
nice, sztalugi

4 grupy, 100 miejsc6.30-17.00Koszykarska 2-4, tel. 713537738,
www.zsp7wroc.edupage.org

Przedszkole nr 64

basen, rytmika, język angielski, glinalogopedia, gimnastyka korekcyjnaparter budynku mieszkalnego, zago-
spodarowany ogród

3 grupy dla dzieci w wieku3-6
lat, 75 miejsc

7.00-17.00Nożownicza 35a, tel. 713434264,
www.bajkolandia.wroclaw.pl

Przedszkole nr 65

rytmika, język angielskizajęcia prowadzone w oparciu o pro-
gramy własne nauczycieli

zabudowa parterowa, pastelowa kolo-
rystyka, dwa place zabaw

5 grup, 125 miejsc6.30-17.30Łączna 1-5, tel. 713492776,
www.bajkolandia.wroclaw.pl

Przedszkole nr 66

rytmika, język angielskigimnastyka korekcyjna z elementami
rehabilitacji, zajęcia

budynek piętrowy, przyjazny dla nie-
pełnosprawnych, brak progów, winda

4 grupy, maksymalnie 20 oso-
bowe, w sumie 76 miejsc

6.30-17.30Jana Długosza 29, tel. 713727571,
www.przedszkole68.wroc.pl

Przedszkole Integracyjne

nr 68

rytmika, język angielskizajęcia logopedyczneI piętro zespołu szkolno-przedszkolne-
go, niezależne wejście, plac zabaw

4 grupy, w sumie 100 miejsc6.30-17.00Rumiankowa 34, tel. 713573455,
www.zsp10.wroc.pl

Przedszkole nr 69

język angielski, plastyka, rytmika,
zajęcia taneczno-teatralne

gimnastyka korekcyjna, zajęcia logo-
pedyczne, religia

budynek parterowy, przyjazny dla nie-
pełnosprawnych, plac zabaw

3 grupy, w sumie 75 miejsc6.30-17.00Sołtysowicka 34, tel. 713726559,
www.zsp4.wroclaw.pl

Przedszkole nr 70

angielski, niemiecki, rytmika, tanieclogopedia, gimnastyka korekcyjna,
religia

piętrowy, wyremontowany budynek,
podjazd dla niepełnosprawnych, ogród

275 miejsc dla dzieci w wieku
od 3 do 6 lat

6.00-17.00Kiełczowska 31, tel. 713457917,
www.przedszkole71.wroc.pl

Przedszkole nr 71

angielski, taniec, szachylogopedia, gimnastyka korekcyjnanieprzystosowane dla niepełnospraw-
nych, plac zabaw, jezioro i las

2 oddziały po 25 dzieci,
w sumie 50 miejsc

6.30-16.30Pawłowicka 78, tel. 713304059,Przedszkole nr 73

tenis, angielski, warsztaty plastyczne,
Mały Artysta

religia, gimnastyka, logopedia, war-
sztaty wokalne

budynek 2-piętrowy, otoczony zielenią,
ogród przedszkolny, piaskownice

4 grupy, w sumie 100 miejsc6.30-17.00Krzywa 3, tel. 713279044,
www.przedszkole74wroc.neostrada.pl

Przedszkole nr 74

angielski, ceramika, rytmika, karatelogopedia, gimnastyka korekcyjnatereny zielone, plac zabaw dla dzieci,
sala do zajęć informatycznych

12 grup, w sumie 300 miejsc6.30-17.00Juliana Ursyna Niemcewicza 4,
tel. 713223449, www.przedszkole77.com

Przedszkole nr 77

zajęcia teatralne, taniec, rytmikajęz. francuski, gimnastyka korekcyjna,
terapie pedagogiczna i logopedyczna

ogród, plac zabaw, ekologiczne urzą-
dzenia, ścianki gimnastyczne

4 grupy po 24 dzieci w każdej,
100 miejsc

6.30-17.00Piwna 14, tel. 713219708,
www.przedszkole79.x.pl

Przedszkole nr 79

angielski, rytmika, warsztaty plastycz-
ne, szachy, tańce, karate

gimnastyka korekcyjna, religia, logo-
pedia

ogród skalny, poletko doświadczalne,
podjazd dla osób niepełnosprawnych

4 grupy, w sumie 100 miejsc6.30-16.30Tadeusza Zielińskiego 74, tel. 713619811,
www.p80zielonadolinka.szkolnastrona.pl

Przedszkole nr 80

rytmika, zajęcia taneczne, angielski,
muzyczne, plastyka

logopedia, katecheza, gimnastyka
korekcyjna

dwa piętra i parter, schody, bez windy,
ogród owocowy, plac zabaw

2 grupy po 25 dzieci, w sumie
50 miejsc

6.30-16.30ks. Norberta Bończyka 52, tel. 713251487,
www.przedszkole82.wroc.pl

Przedszkole nr 82

warsztaty ceramiczne, angielski, zaję-
cia taneczne, taekwondo

gimnastyka korekcyjna, logopedia,
zajęcia teatralne, zaj. informatyczne

ogród, plac zabaw, brak udogodnień
dla osób niepełnosprawnych

8 grup, dzieci w wieku 3-6 lat,
w sumie 200 miejsc

6.30-17.30Eugeniusza Horbaczewskiego 61, tel.
713510478, www.zsp2-wroclaw.neostrada.pl

Przedszkole nr 84

angielski, karate, rytmika, zajęcia
taneczne, ceramika, szachy

gimnastyka korekcyjna, logopediabudynek piętrowy, otoczony ogrodem,
nowoczesny sprzęt dla dzieci

5 grup, w sumie 125 miejsc7.00-17.00Iwana Pawłowa 6a, tel. 714321823,Przedszkole nr 87

rytmika, angielski, warsztaty plastycz-
ne, taneczne, szachy, basen, judo

gimnastyka korekcyjna, terapia logo-
pedyczna, religia

budynek jednopiętrowy, ogród, dużo
zieleni, plac zabaw

4 grupy dla dzieci 3-, 4- i 5-let-
nich oraz całodzienny oddz. „0”

6.30-17.00Szczęśliwa 9-11, tel. 713619639,Przedszkole nr 88

angielski, rytmika, taniec, zajęcia tea-
tralne, basen

logopeda, gimnastyka korekcyjna,
katecheza

budynek jednokondygnacyjny, ogród
i plac zabaw, nie ma podjazdu i wind,

4 oddziały integracyjne, 80
miejsc

6.30 -17.00Oporowska 1, tel. 713621812,Przedszkole Integracyjne

nr 89

angielski, rytmika, plastyka,
taekwondo

logopedia, gimnastyka korekcyjna,
multicentrum, spektakle, koncerty

budynek parterowy, ogród, miniboi-
sko, ścieżka zdrowia, kącik przyrody

4 grupy, w sumie 100 miejsc6.30-17.00Zaporoska 51, tel. 713617512,
www.przedszkole90.wroclaw.pl

Przedszkole nr 90

angielski, rytmika, integracja sztuklogopedia, gimnastyka korekcyjna,
religia

budynek jednopiętrowy, duży plac
zabaw, piaskownice, górka, grządki

4 grupy, w sumie 100 miejsc6.30-17.00Zaporoska 52a, tel. 717832787,Przedszkole nr 91

rytmika, plastyka, angielski, tenis,
karate, taniec towarzyski

logopedia, gimnastyka korekcyjnanowy budynek, plac zabaw, piaskowni-
ca, koniki

4 grupy, w sumie 100 miejsc6.30-17.00Bardzka 5, tel. 713331412,
www.przedszkole92.wroc.pl

Przedszkole nr 92

rytmika, warsztaty teatralne, angiel-
ski, szachy, taniec, judo, teatr

zajęcia terapeutyczne, logopedia, gim-
nastyka, grupa wsparcia dla rodziców

budynek 2-piętrowy, zielone otoczenie,
podjazd, winda, ogród, plac zabaw

4 grupy, w sumie 90 miejsc6.45-16.45Grochowa 15, tel. 713380829,Przedszkole Integracyjne

nr 93

szachy, angielski, rytmika, taniec, zaję-
cia plastyczne

zajęcia logopedyczne, gimnastyka
korekcyjna, religia

budynek jednopiętrowy, podwórko,
sprzęt do zabaw

4 grupy, w sumie 100 miejsc6.30-17.00Grabiszyńska 147, tel. 713614110,Przedszkole nr 94

rytmika, angielski, taniec, plastyka,
karate, basen

logopedia, gimnastyka korekcyjnabudynek z lat 60. po remoncie, ogród,
piaskownice, huśtawki, podjazd

4 grupy dla dzieci w wieku 3-6
lat, w sumie 100 miejsc

6.30-17.00Lwowska 30a, tel. 713611521,
www.p95wroc.przedszkola.net.pl

Przedszkole nr 95

szachy, angielski, nauka tańca, rytmi-
ka, warsztaty ceramiczno-rzeźbiarskie

gimnastyka korekcyjna, zajęcia logo-
pedyczne

budynek 1-kondygnacyjny, z dala
od ulic, ogród, sprzęt jordanowski

5 grup, dzieci w wieku 3-6 lat,
maks. 25 dzieci w grupie

6.30-17.15al. Pracy 29a, tel. 713601584,
www.przedszkole96.wroclaw.pl

Przedszkole nr 96

angielski, rytmika, muzykoterapiareligia, gimnastyka korekcyjna, muzy-
koterapia, rytmika

ogród, plac zabaw, sąsiedztwo Odry,
sala gimnastyczna

3 grupy, w tym 2 integracyjne,
w sumie 60 miejsc

6.00-17.00Składowa 2-4, tel. 717978767,
www.zsp8.strefa.pl

Przedszkole nr 97 z oddzia-

łami integracyjnymi

język angielski, tańce, rytmikalogopedia, gimnastyka korekcyjnajednopiętrowy budynek, duży, plac
zabaw, brak podjazdów i wind

5 grup dla dzieci w wieku 3-6
lat, 125 miejsc

6.30-17.00Inowrocławska 9, tel. 713554094,Przedszkole nr 99

angielski, taniec, zajęcia teatralne,
pływalnia

logopedia, katechezabudynek poniemiecki, piętrowy, ogród
i plac zabaw, drzewa owocowe

1 grupa, 25 miejsc6.30-16.30Dekarska 3, tel. 713462774,Przedszkole nr 100

angielski, rytmika, karate, taniec, zaję-
cia teatralne

logopedia, religia, gimnastyka, zajęcia
terapeutyczne

budynek nieprzystosowany dla niepeł-
nosprawnych, ogród, plac zabaw

5 grup, 125 miejsc7.00-17.00Litomska 11, tel. 713553017,
www.przedszkole102wroc.szkolnastrona.pl

Przedszkole nr 102

rytmika, warsztaty teatralne, taniec,
angielski, ceramika, koncerty

religia, gimnastyka korekcyjna, ćwi-
czenia logopedyczne

budynki otoczone dużym ogrodem,
plac zabaw

10 grup, 250 miejsc6.30-18.00Niedźwiedzia 26, tel. 713550939,
www.przedszkole104_wroc.republika.pl

Przedszkole nr 104

angielski, karate, ceramika, szachy,
plastyka

religia, gimnastyka korekcyjna, ćwi-
czenia logopedyczne

budynek piętrowy, ukwiecony ogród
przedszkolny; duży plac zabaw

5 grup, w sumie 125 miejsc6.30-17.00Poznańska 24, tel. 713554649,
www.szczepinek.w8w.pl

Przedszkole nr 105

angielski, rytmika, muzykoterapiareligia, gimnastyka korekcyjna, ćwi-
czenia logopedyczne

duży ogród z placem zabaw5 grup, w każdej średnio 25
dzieci, w sumie 125 miejsc

6.30-17.00Sycowska 9, tel. 713253379,
www.p106.pl

Przedszkole nr 106

karate, szachy, taniec, ceramikalogopedia, gimnastyka korekcyjna,
religia

budynek po remoncie, jednopiętrowy,
duży plac zabaw, górka

5 grup, w sumie 125 miejsc6.30-17.00Wincentego Stysia 71, tel. 717940717,
www.przedszkole107.wroc.pl

Przedszkole nr 107

angielski, taniec, rytmika, zajęcia
z elementami karate, teatr

religia, gimnastyka korekcyjna, ćwi-
czenia logopedyczne

budynek piętrowy, duży plac zabaw,
urządzenia dla dzieci i piaskownice

5 grup, 125 miejsc6.30-17.00Drukarska 8a, tel. 717830057,
www.przedszkole108.home.pl

Przedszkole nr 108

rytmika, nauka pływania, angielski,
taniec

gimnastyka korekcyjna, arteterapia,
angielski, niemiecki, muzykoterapia

budynek 3-pietrowy, otoczony zielenią10 grup, w sumie 240 miejsc6.30-17.00Nowowiejska 80a, tel. 713221570,Przedszkole nr 109

z oddziałami integracyjnymi

angielski, plastyka, taniec towarzyski,
basen, judo

logopedia, gimnastyka korekcyjnazadrzewiony plac zabaw, 6 sal zabaw
dla dzieci, piaskownice, żywopłot

6 grup, w sumie 150 dzieci6.30-17.00Gołężycka 4a, tel. 713537753,
www.p110.pl

Przedszkole nr 110

rytmika, angielski, szachy, taniec, gim-
nastyka z elementami karate

logopeda, gimnastyka korekcyjna,
katecheza

przedszkole zajmuje parter w piętro-
wym budynku, ogród, plac zabaw

5 grup, 125 miejsc6.30-17.30Lotnicza 22, tel. 713517690,
www.przedszkole113.wroclaw.pl

Przedszkole nr 113

angielski, zajęcia plastyczne, zajęcia
teatralne

logopedia, gimnastyka korekcyjnaczęść zesp. szkolno-przedszkolnego,
plac zabaw, budynek parterowy

4 grupy, 100 miejsc6.30-17.00Strachocińska 155-157, tel. 713466450,
www.zsp11wroclaw.edu.pl

Przedszkole nr 115

angielski, karate, szachy, taniec, zaję-
cia plastyczne

religia, gimnastyka korekcyjna, logo-
pedia

budynek przyjazny dla niepełnospraw-
nych, ogród, plac zabaw, piaskownice

5 grup dla 125 dzieci6.30-17.00Fiołkowa 7a, tel. 713633650,
www.przedszkole117.com.pl

Przedszkole nr 117

rytmika, karate, tańce, szachy, angiel-
ski

gimnastyka korekcyjna, religia, logo-
pedia

budynek po remoncie otoczony pla-
cem zabaw, urządzenia dla dzieci

5 grup, w sumie 125 miejsc6.30-17.00Łódzka 23, tel. 713361755,
www.p119.wroclaw.pl

Przedszkole nr 119

angielski, niemiecki, warsztaty pla-
styczne, taniec, rytmika

logopedia, gimnastyka korekcyjnapodwórko, sąsiedztwo parku, plac
zabaw. górka wspinaczkowa

5 grup, w sumie 120 dzieci7.00-17.00Tramwajowa 34, tel. 713486850,
www.przedszkole121.wroc.pl

Przedszkole nr 121


