
 

 

Szanowni Rodzice, 

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii oraz uniemożliwieniem Państwu korzystania 

ze stacjonarnych usług Przedszkola i Żłobka WSG pragniemy wspomóc Państwa w tej trudnej sytuacji.  

Poniżej przedstawiamy specjalnie przygotowaną, dedykowaną listę ofert i zniżek, z których będziecie 

Państwo mogli skorzystać po powrocie do naszych placówek: 

 bezpłatne dodatkowe zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla dzieci przedszkolnych z wadami 

postawy, 

 bezpłatne zajęcia z kynoterapii w przedszkolu, 

 dodatkowe bezpłatne zajęcia dla dzieci żłobkowych w cenie czesnego ( np. nauka języka 

angielskiego) 

 bezpłatne dodatkowe zajęcia rozwijające ruchowo w pakiecie zajęć podstawowych w przedszkolu 

(np. mini koszykówka, piłka nożna, joga, zumba), 

 bezpłatne dodatkowe grupowe zajęcia logopedyczne w przedszkolu,  

 bezpłatne zajęcia z języka angielskiego metodą CLIL prowadzone w przedszkolu WSG 

(tu kilka słów o metodzie: http://www.clil.zsp2.edu.pl/index.php/clil-metoda-zintegrowanego-

nauczania-jezyka-i-przedmiotu/)  

 bezpłatne wydłużenie godzin pracy żłobka i przedszkola, 

 bezpłatne zajęcia w Domu Kultury „Akademicka Przestrzeń Kulturalna” dla dzieci z przedszkola, 

 bezpłatne półkolonie letnie dla dzieci, które kończą w tym roku szkolnym naukę w przedszkolu, 

 bezpłatna opieka nad dzieckiem w weekendy w żłobku i w przedszkolu WSG w godz. 8:00-16:00 

(do 31.08.2020 r.), 

 bezpłatny semestr nauki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku dla dziadków dzieci ze żłobka 

 i z przedszkola WSG oraz 50% zniżki na wszystkie kursy i szkolenia realizowane w ramach UTW, 

 bezpłatne warsztaty wspomagające dla wszystkich rodziców (prowadzone w małych, 10-15 

osobowych grupach przez naszych specjalistów), 

 zajęcia sportowe w Centrum Rehabilitacji „Rewital” dla dzieci i rodziców ze zniżką,  

 50% zniżki na wszystkie usługi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do końca 2020 roku 

 50% zniżki na uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego dla starszego rodzeństwa dziecka 

ze żłobka lub przedszkola WSG na cały przyszły rok akademicki 2020/2021, 

 50% zniżki na półkolonie letnie dla rodzeństwa dzieci ze żłobka lub z przedszkola WSG na wakacje 

letnie 2020,  

 50% zniżek na cały rok akademicki dla rodziców i rodzeństwa dzieci ze żłobka i z przedszkola WSG 

na całą ofertę Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSG oraz ofertę studiów wyższych 

w WSG, 

 inne, specjalne zniżki u Partnerów WSG  

 

 

 


