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Wydarzenia
ZAJĘCIA DODATKOWE (PŁATNE)ZAJĘCIA BEZPŁATNEWARUNKILICZBA MIEJSCGODZINY

OTWARCIA
ADRES, TELEFON, STRONA INTERNETOWAPRZEDSZKOLE

angielski, warsztaty plastyczne, rytmi-
ka, warsztaty taneczne, szachy, karate

przedszkole o profilu artystycznym,
warsztaty teatralne, dni teatru

budynek 2-piętrowy, nieprzystosowa-
ny dla niepełnosprawnych, plac zabaw

4 grupy przedszkolne, ogólna
liczba miejsc 93

6.00-17.00al. Jana Kasprowicza 89a, tel. 713252051,
www.przedszkole1.wroc.pl

Przedszkole nr 1

taniec, warsztaty teatralne, rzeźba,
język angielski, rytmika, karate

terapia logopedyczna, gimnastyka
korekcyjna, religia

budynek wolno stojący, willowy, jed-
nopiętrowy, ogród z placem zabaw

3 grupy dla dzieci w wieku 3-6
lat. Ogólna liczba miejsc 75

6.30-17.00Walerego Sławka 5, tel. 713481493,
www.przedszkole2.wroc.pl

Przedszkole nr 2

rytmika, angielski, zajęcia plastyczne,
basen, aikido, taniec

zajęcia logopedyczne, gimnastyka
ogólnorozwojowa, religia, szachy

budynek 2-piętrowy, otoczony ogro-
dem, z placem zabaw, tuż przy parku

4 grupy dla dzieci: 3-, 4-, 5- i 6-
-letnich. W sumie 110 miejsc

6.30-17.00Nowowiejska 80, tel. 713221887,Przedszkole nr 3

angielski, nauka tańca, plastyka, ryt-
mika, nauka gry na instrumentach

zajęcia logopedyczne, gimnastyka
korekcyjna

budynki jednopiętrowe, otoczone
dużym ogrodem

8 grup w wieku od 3 do 6 lat6.30-17.00Słowicza 7-9, tel. 717815652,
www.przedszkole4.wroc.pl

Przedszkole nr 4

angielski, rytmika, rzeźba, taniec,
nauka gry w szachy

zajęcia logopedyczne, gimnastyka
korekcyjna

budynek willowy, plac zabaw, pia-
skownica, urządzenia do zabaw

4 grupy, w sumie 90 miejsc dla
dzieci

7.00-17.00Braci Gierymskich 89, tel. 713476392,Przedszkole nr 6

warsztaty plastyczne, taneczne,
angielski, zajęcia umyzykalniające

katecheza, gimnastyka korekcyjna
i logopedia

jednopiętrowy budynek willowy, duży
ogród, plac zabaw

3 grupy po 25 dzieci (3-, 4- i 5-
-latki), 75 miejsc

6.30-17.00Osobowicka 127, tel. 713524737,Przedszkole nr 7

rytmika, plastyka, język angielski,
Mały Karateka

zajęcia zgodne z założeniami podsta-
wy programowej

wchodzi w skład zesp. szkolno-przed-
szkolnego, wydzielony plac zabaw

4 grupy, w tym 3 integracyjne6.30-17.00Suwalska 5, tel. 717120010,
www.sp26.wroclaw.pl

Przedszkole nr 8 z oddzia-
łami integracyjnymi

rytmika, plastyka, teatr, angielski,
zajęcia taneczne, karate

zajęcia logopedyczne, gimnastyka,
religia, terapia pedagogiczna

wchodzi w skład zesp. szkolno-przed-
szkolnego, dostępny jest plac zabaw

5 grup, w tym jedna integracyj-
na. W sumie 120 miejsc

7.00-17.00Wieczysta 105, tel. 713688298,Przedszkole nr 9 z oddzia-
łami integracyjnymi

angielski, teatr, basen, plastyka, zaję-
cia taneczne

logopeda, katecheza, gimnastykadwukondygnacyjny budynek, ogród,
plac zabaw, miniogród botaniczny

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

6.30-17.00Starogajowa 100, tel. 713543839,
www.przedszkole10.wroc.pl

Przedszkole nr 10

basen, język angielski, tenis, rytmikareligia, logopedia, gimnastyka
ogónorozwojowa i korekcyjna

nowo wybudowane przedszkole, 3
kondygnacje, blisko zieleni

6 grup w wieku od 5 do 5 lat6.30-17.00Stanisławowska 38-44, tel. ,
www.zsp11wroclaw.edu.pl

Przedszkole nr 11

rytmika, zajęcia teatralne, basen, zaję-
cia taneczne, aikido

logopedia, terapia psychologiczna,
muzykoterapia, angielski, plastyka

budynek wolnostojący, jednopiętrowy,
otoczony ogrodem

4 grupy, w sumie 110 dzieci
w wieku 3-7 lat.

6.30-18.00Zgodna 10-14, tel. 713434674,
www.przedszkole12.wroclaw.pl

Przedszkole Integracyjne
nr 12

angielski, tańce, szachy, zajęcia tea-
tralne, rzeźba, ceramika, Mały Edison

zajęcia zgodne z założeniami podsta-
wy programowej

budynek willowy, nowoczesny plac
zabaw, urządzenia do ćwiczeń

3 grupy (3-latki, 4-latki oraz 5-,
6-latki)

7.00-17.00Zygmunta Noskowskiego 32, tel. 713481615,Przedszkole nr 13

rytmika, ceramika, taniec, język
angielski, zajęcia ruchowo-rozwojowe

gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwo-
jowa, logopedia, religia

nowo wybudowany obiekt, piętrowy,
plac zabaw, piaskownica, zamek

6 grup, w sumie 150 miejsc6.30-17.00Wietrzna 50, tel. 717825050,Przedszkole nr 16

rytmika, teatr, taniec, angielskigimnastyka korekcyjnabudynek piętrowy, wolnostojący, oto-
czony 0,5 ha ogrodu

6 grup, w sumie, w każdej gru-
pie maks. 25 dzieci, 150 miejsc

6.30-17.30Henryka Sienkiewicza 85, tel. 713229078,Przedszkole nr 18

angielski, rytmika, tańce, judogimnastyka korekcyjna, katechezabudynek 2-kondygnacyjny, brak wind
i podjazdów dla niepełnosprawnych

3 grupy, w sumie 75 miejsc6.30-16.30Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego 10,
tel. 713293286,

Przedszkole nr 21

język obcy (angielski), warsztaty
taneczne, rytmika, zabawy z gliną

gimnastyka korekcyjna, katecheza,
logopeda, zajęcia socjoterapeutyczne

budynek przedwojenny, piętrowy,
po remoncie, nie ma wind i pozjadów

4 grupy, w sumie 95 miejsc6.30-17.00Stanisławowska 90, tel. 713574959,
www.p22muchoborek.edupage.org

Przedszkole nr 22

angielski, base, karate, rytmika, zaję-
cia teatralno-taneczne

zajęcia zgodne z założeniami podsta-
wy programowej

budynek połączony ze szkołą podsta-
wową łącznikami, plac zabaw, boisko

5 grup, każdy po 25 dzieci,
w sumie 125 miejsc

6.30-17.00Częstochowska 42, tel. 713493716,
www.sp24.wroclaw.pl

Przedszkole nr 24

angielski, zajęcia rytmiczno-taneczne,
szachy, tańce, karate

zajęcia zgodne z założeniami podsta-
wy programowej

budynek 2-piętrowy, podjazd dla nie-
pełnosprawnych, winda, plac zabaw

8 grup, w sumie 208 miejsc6.30-17.00Kręta 1a, tel. 713223759,Przedszkole nr 25

basen, rytmika, angielski, teatr, taniec,
karate, ceramika

gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwo-
jowa, logopedia, religia

budynek 2-kondygnacyjny z tarasem,
obok Hali Ludowej i zoo, ogród

4 grupy, w sumie 95 miejsc,
dzieci 3-letnie leżakują osobno

6.45-17.00Edwarda Dembowskiego 37, tel. 713482461,Przedszkole nr 27

język angielski, tańce, aikido, szachy,
logopeda, teatr, zajęcia z rytmiki

gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwo-
jowa, logopedia, religia

willa, 2 kondygnacje, ogród, plac
zabaw wyposażony w sprzęt

9 grup, w sumie 211 miejsc7.00-17.00Orla 5-7, tel. 713611830,
www.przedszkole28.wroc.pl

Przedszkole nr 28

język angielski, plastyka, szachy,
taniec, basen, rytmika, minitenis

gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwo-
jowa, logopedia, religia

dwa budynki: ul. Gałczyńskiego i Kur-
piów, plac zabaw, boisko, drabinki

9 grup, w tym 3 integracyjne,
w sumie 203 miejsca

7.00-17.00Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 8,
tel. 713681260, www.przedszkole-29.wroclaw.pl

Przedszkole nr 29 z oddzia-
łami integracyjnymi

angielski, tańce, basengimnastyka korekcyjna, logopedia,
katecheza, warsztaty lingwistyczne

budynek w centrum miasta, 2 kondyg-
nacje, ogród, place zabaw

4 grupy, 100 miejc6.30-17.30pl. Muzealny 13a, tel. 713432815,
www.przedszkole30.wroclaw.pl

Przedszkole nr 30

angielski, rytmika, chór, zespół
instrumentalno-wokalny, judo, szachy

logopedia, gimn. korekcyjna, kateche-
za, teatr, terapia pedagogiczna

budynek wolno stojący w oficynie ul.
Kruczej obok górki Pafawag, ogród

4 grupy po 25 dzieci, w sumie
100 miejsc

6.30-19.00Kolbuszowska 6, tel. 713615237,Przedszkole nr 31

angielski, warsztaty taneczne, karate,
rytmika

gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwo-
jowa, logopedia, religia

budynek 1-piętrowy, otoczony ogro-
dem, plac zabaw dla dzieci

4 grupy po 25 dzieci, w sumie
100 miejsc

6.30-16.30Łąkowa 2a, tel. 713434738,Przedszkole nr 33

rytmika, angielski, szachy, tańcegimnastyka korekcyjna, terapia logo-
pedyczna, zajęcia teatralno-plastyczne

nie ma wind i podjazdów, jest sala
rekreacyjna i gabinet diagnostyczny

4 grupy po 25 dzieci, w sumie
100 miejsc

6.30-17.00Gdańska 26, tel. 713283955,Przedszkole nr 34

język angielski, rytmika, koncerty, tea-
trzyk

gimn. korekcyjna, katecheza, logoryt-
mika, logopedia, muzykoterapia

2 budynki: przy ul. Pułaskiego i Komu-
ny Paryskiej, ogród, plac zabaw

9 grup, w sumie 215 miejsc6.30-17.00gen. Kazimierza Pułaskiego 20a,
tel. 713434527,

Przedszkole nr 35 z oddzia-
łami integracyjnymi

balet, język angielski, zajęcia plastycz-
ne, logopedia, szachy

gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwo-
jowa, logopedia, religia

willa w sąsiedztwie Hali Ludowej, oto-
czona ogrodem, plac zabaw

4 grupy, 93 miejsca7.00-17.00Witelona 6, tel. 714383385,
www.przedszkole36.eu

Przedszkole nr 36

koncerty i rytmika, warsztaty teatral-
ne, język angielski

gazetka przedszkolna, wyjścia do kina,
teatru, filharmonii, operetki, zoo

piętrowy budynek wolno stojący
po całkowitym remoncie

5 grup po 25 dzieci, w sumie
125 miejsc

6.30-17.00Dobra 16, tel. 713553751,
www.p41.edupage.org

Przedszkole nr 41

angielski, karate, rytmika, tańcezajęcia logopedyczne, gimnastyka
korekcyjna

1-piętrowy budynek, otoczony ogro-
dem, plac zabaw, taras, zjeżdżalnie

4 grupy po 25 dzieci, w sumie
100 miejsc

7.00-17.00Tadeusza Kościuszki 27a, tel. 713442441,Przedszkole nr 43

rytmika, angielski, taniec towarzyski,
rzeźba

opieka logopedyczna, religia, gimna-
styka korekcyjna

2-piętrowa willa, bez udogodnień dla
niepełnosprawnych, plac zabaw

2 grupy, w sumie 52 miejsca6.30-17.00al. Ludomira Różyckiego 1a, tel. 713481692,
www.przedszkole47.wroc.pl

Przedszkole nr 47

angielski, szachy, taniec, warsztaty
teatralne, karate

warsztaty plastyczne, rytmika, zajęcia
ogólnorozwojowe, zajęcia filozoficzne

poniemiecka willa, ogród, plac zabaw,
unikatowe drzewa i krzewy

4 grupy po 25 dzieci, w sumie
100 miejsc

6.30-17.00Kazimierza Bartla 3, tel. 713481851,
www.p48wroclaw.blizej.info

Przedszkole nr 48

zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne,
taniec, lekcje języka angielskiego

gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwo-
jowa, logopedia, religia

budynek parterowy obok parku
Skowroniego, ogród z motylarnią

80 miejsc6.30-17.00Borowska 181-187, tel. 713671962,
www.przedszkole49.wroclaw.pl

Przedszkole nr 49

rytmika, angielski, warsztaty tanecz-
ne, szachy, nauka gry na pianinie

gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwo-
jowa, logopedia, religia

3-piętrowy budynek, winda, pracownia
komputerowa, duży ogród

12 grup, w sumie 300 miejsc6.00-18.00Dyrekcyjna 15, tel. 713679643,
www.przedszkole50prv.pl

Przedszkole nr 50

rytmika, język angielskigimnastyka korekcyjna, zajęcia logo-
pedyczne, katecheza

ogród, plac zabaw, górka saneczkowa3 grupy wiekowe (3-4-latki, 4-5-
-latki i 5-6-latki), 75 miejsc

6.30-16.30Warszawska 4, tel. 713423332,Przedszkole nr 51

język angielski, rytmika, szachy, tańce
nowoczesne, warsztaty teatralne

katecheza, gimnastyka korekcyjna,
katecheza, zajęcia z psychologiem

dwie murowane wille, duży ogródek
jordanowski, zaciszna okolica

5 grup dla dzieci w wieku od 3
do 5 lat

6.30-17.00Łączności 5-7, tel. 717847080,
www.przedszkole52.wroclaw.pl

Przedszkole nr 52

angielski, warsztaty teatralne, rytmi-
ka, plastyka, taniec, szachy, karate

gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwo-
jowa, logopedia, religia

wolno stojąca willa, plac zabaw oto-
czony zielenią, drabinki, piaskownica

3 grupy dla dzieci w wieku od 3
do 6 lat

7.00-17.00Edwarda Wittiga 3, tel. 713482433,
www.przedszkole54.wroc.pl

Przedszkole nr 54

angielski, taniec, zajęcia plastyczne,
rytmika, karate, zajęcia teatralne

zajęcia z logopedą, gimnastyka korek-
cyjna, zajęcia z katechetą

100-letnia, 3-piętrowa, odnowiona
kamienica, własny plac zabaw

6 grup dla dzieci w wieku od 3
do 6 lat. W sumie 140 miejsc

6.30-17.00Nowowiejska 36, tel. 713222077,Przedszkole nr 55

rytmika, język angielski, szachy, taniec
towarzyski, karate, teatr

logopedia, religia, gimnastyka ogólno-
rozwojowa

dwa budynki, małe boisko, plac zabaw,
piaskownice, scena

11 grup, w sumie 261 miejsc6.30-17.00Wałbrzyska 16, tel. 713617417,
www.przedszkole56.cba.pl

Przedszkole nr 56

rytmika, angielski, tańce, teatr, szkoła
miękkiego padania

gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia
logopedyczne, katecheza

dwie kondygnacje, ogród, plac zabaw,
tablice do rysowania, piaskownica

7 grup dla dzieci w wieku od 3
do 6 lat. W sumie 175 miejsc

6.30-17.00Chorzowska 55, tel. 713400583,
www.p57wroclaw.szkolnastrona.pl

Przedszkole nr 57

angielski, szachy, karate, taniec, tenis
ziemny, rytmika, nauka pływania

nauka jazdy na łyżwachbudynki jednopoziomowe, posiadają
podjazd dla niepełnosprawnych

12 grup, w sumie 300 miejsc6.30-17.30Strzegomska 322, Szkocka 64b, tel.713539223,
www.przedszkole58.pl

Przedszkole nr 58

rytmika, karate, szachy, angielski,
tańce, warsztaty plastyczne

gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwo-
jowa, logopedia, religia

budynek 2-kondygnacyjny, ogród, pia-
skownica, amfiteatr, pergola, górka

4 grupy, w sumie 100 miejsc6.45-17.00Narcyzowa 6, tel. 713633944,
www.przedszkole59wroc.edupage.org

Przedszkole nr 59

angielski, taniec, rytmika, basen,
samoobrona na wesoło, szachy

gimnastyka korekcyjna, zajęcia logo-
pedyczne

budynek 2-kondygnacyjny, bez podjaz-
dów i windy, ogród z placem zabaw

5 grup dla dzieci w wieku od 3
do 6 lat. W sumie 115 miejsc

6.30-16.45Gajowicka 199, tel. 713613414,Przedszkole nr 61


