
Informacje o Przedszkolu nr 2 
w Tarnowskich Górach 
w języku łatwym do czytania 
– ETR (EASY TO READ)

Przedszkole nr 2 w Tarnowskich Górach            
Działalność:

Przedszkole jest miejscem, gdzie bawią się i uczą dzieci. 
Dziećmi zajmują się nauczyciele, wychowawcy i osoby im 
pomagające.

• Przedszkole obejmuje opieką i edukacją dzieci w wieku od 
3 do 6 lat .

• Dzieci podzielone są na grupy.
• W przedszkolu jest pięć grup o nazwach: 

„Motylki”

„Pszczółki”



„Zuchy”

„Starszacy”

„Krasnale”

• Przedszkole prowadzi również grupę dla dzieci 
niepełnosprawnych.

• Dzieci niepełnosprawne korzystają za darmo z terapii.

• W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe: 

religia

rytmika
język angielski

wyjazdy na basen



dogoterapia

hipoterapia

alpakoterapia

felinoterapia

terapia SI

zajęcia logopedyczne



Organizacja Przedszkola:            

Dyrektorem Przedszkola nr 2 w Tarnowskich Górach  jest 
Pani Joanna Langosz.

W przedszkolu pracują również nauczyciele, pomoce 
nauczyciela, woźne, kucharki, intendent oraz konserwator.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 6:30 do 16:30.  

Dostępność architektoniczna:

Przedszkole nr 2 w Tarnowskich Górach znajduje się 

przy ul. Gruzełki 17 w Tarnowskich Górach

Budynek ma dwa wejścia.

Wejście główne  z przodu budynku przy ulicy Gruzełki 17.

Wejście boczne z lewej strony budynku. Jest to wejście dla 
personelu i dostawy towaru.



Budynek Przedszkola nr 2 w Tarnowskich Górach jest 
częściowo dostosowany do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością  (również poruszających się na wózkach 
inwalidzkich):

• podjazd do wejścia głównego 

Przy Przedszkolu nie ma miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym. 

Kontakt:

Jeśli chcesz się skontaktować z naszym przedszkolem możesz:

• napisać pismo i wysłać je na adres:

Przedszkole nr 2 w Tarnowskich Górach

ul. Gruzełki 17

42-600 Tarnowskie Góry

• możesz wysłać e-mail na adres:

przedszkole2tg@op.pl

• możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby na 
numer telefonu:

32-285-52-97

• możesz przyjść do przedszkola od poniedziałku do piątku,

w godzinach 8:00-15:00.



Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Katarzyna Pietrzyk

Przedszkole nr 2

ul. Gruzełki 17

42-600 Tarnowskie Góry

tel. 32 285-52-97

e-mail: przedszkole2tg@op.pl
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