
Informacje o Przedszkolu nr 2 w Tarnowskich Górach 
w tekście odo odczytu maszynowego.

Informacje o Przedszkolu nr 2 w Tarnowskich Górach

Przedszkole nr 2 w Tarnowskich Górach jest jednostką organizacyjną samorządu 
terytorialnego Gminy Tarnowskie Góry.

Przedszkole działa na podstawie:

Uchwały Nr LII/472/2005 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2005 r 
w sprawie określenia formy organizacyjno - prawnej prowadzenia przez Gminę 
Tarnowskie Góry przedszkoli.

Działalność:
Nasze przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat po uprzednim

wypełnieniu obowiązujących dokumentów.

Od 1982 roku prowadzimy grupę dla dzieci niepełnosprawnych.

Dzieci do grupy niepełnosprawnej przyjmowane są na podstawie orzeczenia

Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, dzieci te mogą przebywać w

przedszkolu do 9 roku życia.

Realizowane jest również Wczesne Wspomaganie Rozwoju na podstawie opinii

Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Wszystkie terapie oraz zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych są bezpłatne.

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu to:

• religia

• rytmika z elementami tańca

• rehabilitacja ruchowa

• wyjazdy dzieci na basen

• dogoterapia

• hipoterapia

• terapia SI

• felinoterapia



• alpakoterapia

• zajęcia logopedyczne 

• zajęcia ruchowe (z udziałem rodziców) z elementami metody ruchu 
rozwijającego 

• zajęcia z psychologiem

Siedziba Przedszkola nr 2 w Tarnowskich Górach

Przedszkole mieści się w budynku przy ulicy Gruzełki 17 w Tarnowskich Górach.

Budynek Przedszkole nr 2 w Tarnowskich Górach  jest częściowo przystosowany dla

osób niepełnosprawnych i wymagających opieki, takim jak:

• osoby wymagające opieki i wsparcia: osoby starsze, osoby z małymi dziećmi, 
kobiety ciężarne,

• niepełnosprawni: osoby z upośledzeniem ruchu, wzroku, słuchu, umysłowym.

Wejście do budynku  zostało dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu

ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich) poprzez zamontowanie

podjazdu. Wewnątrz budynku znajdują się schody na pierwsze piętro, które nie są

dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Organizacja jednostki
Organami Przedszkola są:

1. Dyrektor Przedszkola

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

Kompetencje organów przedszkola zawarte są w statucie. 

Godziny pracy:

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

Kontakt:
Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby z niepełnosprawnościami

mogą:



• napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Przedszkole nr 2 w Tarnowskich Górach, 
ul. Gruzełki 17, 42-600 Tarnowskie Góry;

• wysłać e-mail na adres: przedszkole2tg@op.pl
• skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 32 

285-52-97;

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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