
Powstaje nowe, prywatne przedszkole  w Rzeszowie… 

 

Wraz z rozpoczęciem naboru do przedszkoli, ruszają zapisy do nowego przedszkola 

niepublicznego, powstającego w okolicy ulicy Rejtana (w pobliżu Sądu Rejonowego) w Rzeszowie. 

Będzie to placówka przeznaczona dla dzieci w wieku od dwa i pół roku do pięciu lat. W sumie w 

placówce przygotowywane jest miejsce dla ok. 40 dzieci. Mimo dużej ilości miejsc, zainteresowaniu 

rodzice muszą się spieszyć, ponieważ pierwsze miejsca już są zajmowane. 

 

Przedszkole „Tęczowa Kraina” zostanie utworzone na wzór placówki krośnieńskiej, która cieszy się 

bardzo dobrą opinią wśród rodziców, jak i sympatią podopiecznych. W trakcie tworzenia placówki 

wykorzystane zostanie doświadczenie nabyte w trakcie czteroletniego funkcjonowania przedszkola w 

Krośnie. 

Duży nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo dzieci, stąd specjalnie przystosowane i 

atestowane wnętrze oraz monitoring na terenie przedszkola, jak również system kontroli dostępu 

przy drzwiach wejściowych, który to uniemożliwi wejście do budynku osobom niepowołanym. 

Dodatkowo, wszystkie dzieci objęte zostaną całodobowym ubezpieczeniem NNW. 

Początkowa oferta placówki będzie obejmowała zajęcia logopedyczne, język angielski, rytmikę, 

balet, religię (dla chętnych), a w okresie letnim również zajęcia na krytej pływalni. Przewidziane są 

także liczne wyjazdy i wycieczki do ciekawych miejsc, jak i zabawy na przyjaznym i bezpiecznym placu 

zabaw znajdującym się na terenie przedszkola. Ponadto, dzieci objęte będą opieką specjalistów: 

planowane jest przeprowadzanie badań wad postawy oraz przeglądy stomatologiczne u dzieci. 

Wszelkie materiały dydaktyczne, niezbędne do zajęć będzie zapewniało przedszkole.   

W "Tęczowej Krainie" zadbamy o wszechstronny rozwój przedszkolaków poprzez pracę  

w małych grupach. W miarę możliwości, do przedszkola przyjmowane będą również dzieci 

niepełnosprawne. 

Przedszkole będzie funkcjonowało przez cały rok, łącznie z okresem wakacyjnym, w godzinach 

6.30-18.30, w nowym, przestronnym i jasnym budynku, spełniającym wszelkie wymogi 

bezpieczeństwa. Opiekę sprawować będą miłe, życzliwe i kompetentne nauczycielki wychowania 

przedszkolnego (w każdej grupie wiekowej znajdzie się wychowawca i pomoc nauczyciela), które 

zadbają o ciepłą i rodzinną atmosferę tego miejsca.  

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 662 116 761, kontaktując się z bezpośrednio 

z Dyrekcją przedszkola, bądź też zajrzeć na stronę internetową placówki krośnieńskiej: 

www.teczowakraina.edu.pl, w celu poznania ogólnego zarysu i idei powstającego przedszkola 
na terenie Rzeszowa.  

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: rzeszow@teczowakraina.edu.pl.  
Otwarcie Prywatnego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Rzeszowie zaplanowane jest na czerwiec 

bieżącego roku.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW I ICH POCIECHY DO KONTAKTU Z „TĘCZOWYM 

PRZEDSZKOLEM”: - KRAINĄ ZABAWY, UŚMIECHU I RADOŚCI.  

 

 


