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Niepublicznego Przedszkola Artystycznego nr 113 

„Akademia Sztuk Dziecięcych”  

 

Cykl dydaktyczny- czyli to co sprawi, że nasze główki będą 
mądre i bystre 

 

1. Pięć razy w tygodniu cykl zajęć edukacyjnych w oparciu o wydawnictwa zatwierdzone 
przez Kuratorium Oświaty. Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych od 2.5 do 5 
lat. „Co dzień nowe zdobywamy wiadomości i wciąż wzrasta i ogromnieje w nas 
ciekawość jaki świat był dzisiaj, jaki był przed laty, co stworzyli ludzie, o czym milczą 
daty.” 

2. Raz w tygodniu warsztaty psychoedukacyjne – spotkania z pedagogiem. Zajęcia 
prowadzone w grupach dzieci 2.5, 3,4, i 5 letnich. „Pani Michalina nazywa nasze 
emocje, pokazuje jak okazywać radość, jak radzić sobie ze złością i jak pozbywać się 

innych niemiłych emocji. Obserwuje nas bardzo uważnie a później doradza rodzicom 
jak zadbać o nas jeszcze lepiej.” 

3. Cztery razy w tygodniu warsztaty j. angielskiego. Zajęcia prowadzone są w grupach 
dzieci 2.5, 3,4,5 i 6 letnich. „Pani Kasia zaskakuje nas na każdych zajęciach, nie tylko 

nowymi słówkami. Lubimy śpiewać z nią wesołe angielskie piosenki.” 

4. Dwa razy w tygodniu warsztaty umuzykalniające (rytmika). Zajęcia prowadzone są w 
grupach dzieci 2.5,3,4 i 5 letnich. „Ach pani Marcelina to nasz przedszkolny wirtuoz, 
gra chyba na wszystkich instrumentach świata, a jak śpiewa… Razem z nią 
konkurować możemy z niejednym zespołem muzycznym.” 

5. Dwa razy w tygodniu warsztaty plastyczne. „Nikt nie ma takich pomysłów jak pani 
Kasia! Malowanie, wycinanie, konstruowanie, klejenie i wydzieranie – to tylko kilka z 
wielu rzeczy na które pozwala nam w swojej pracowni plastycznej.” 

6. Raz w tygodniu warsztaty teatralne. „Na zajęciach z panią Agnieszką wszystko jest 
możliwe, bo nie ma teatru bez wyobraźni, a nasza wyobraźnia nie ma granic! Bawimy 

się w teatr z zapałem dziecięcym, bo to miłe przez chwilę być całkiem kimś innym.” 

7. Dwa razy w tygodniu warsztaty taneczne. „Balet, funky, jaz, modern, hip hop, taniec 
towarzyski i to wszystko za sprawą tylko jednej ale za to jakiej pani Ady. Po tych 
zajęciach uśmiechy na długo zostają na naszych buziach.” 
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8. Raz raz w tygodniu zajęcia sportowe. „Pan Mariusz troszczy się o naszą sprawność. Na 
podwórku nie mamy sobie równych w skokach, biegach, skłonach i żadna gra 
sportowa nie jest nam obca.” 

9. Raz w tygodniu indywidualne zajęcia z logopedą „gimnastyka mowy i języka”. Zajęcia 
przeznaczone dla dzieci 3, 4 i 5 letnich. „Tu dbamy aby język giętki powiedział 
wszystko co pomyśli głowa. Pani Patrycja jest bardzo cierpliwa i nie przestaje wierzyć, 
że każdemu z nas to się uda.” 

Imprezy okolicznościowe – czyli to co Wasze Tygryski lubią 
najbardziej 

 

1. Raz w miesiącu organizowany jest koncert w przedszkolu. „Dzięki muzykom, którzy 
nas odwiedzają rozpoznajemy instrumenty i nastroje, które tworzą przez swoje 
dźwięki.” 

2. Raz w miesiącu organizowane jest przedstawienie teatralne w przedszkolu. „Tego dnia 
w przedszkolu jest prawdziwe artystyczne święto. Podobnie jak podczas koncertów 
ubieramy się ładnie, żeby podkreślić wyjątkowość takich odwiedzin. Ubieramy się na 

galowo.” 

3. Dwa razy w roku przedszkolnym organizowane są wyjazdy na warsztaty plastyczne do 
Zachęty. „Tam sztuka zdaje się nie mieć granic. Animatorzy za każdym razem 
zaskakują nas czymś interesującym.” 

4. Dwie, trzy wycieczki w roku przedszkolnym. „Wyprawy w nieznane zawsze są odlotową 
niespodzianką. Często do ostatniej chwili nie wiemy dokąd jedziemy. Ale za każdym 
razem zabawa jest pierwszorzędna.” 

5. Dwa, trzy przedstawienia organizowane przez dzieci. „Żeby przygotować spektakl dla 
rodziców trzeba się bardzo napracować. Często poświęcamy na próby chwile zabawy. 
Dlatego mamy nadzieję, że za każdym razem nasze pokazy cieszyć się będą uznaniem 
naszych bliskich.” 

6. Dwa przedstawienia Rodzice-Dzieciom. „A nie mówiliśmy, że to bardzo trudne 
nauczyć się tekstu i zapamiętać cała bajkę. Ale nie martwcie się Rodzice, my zawsze 
mocno trzymamy za was kciuki.” 

7. Organizowanie zdarzeń nadzwyczajnych np. aukcje charytatywne z udziałem dzieci, 
koncerty dzieci itp... „Takie inicjatywy proponowane przez naszych nauczycieli uczą 
nas współodczuwania i uwrażliwiają na drugiego człowieka.” 
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Wyżywienie – wpadła gruszka prosto do mojego brzuszka 

 

Przedszkole prowadzi własną kuchnię. Wszystkie potrawy przygotowywane są na 
miejscu. Dziecko otrzymuje 4 posiłki dziennie: 

1. śniadanie, 

2. obiad (zupka, drugie danie, kompot), 

3. podwieczorek, 

4. 2 podwieczorek około godziny 17.00. 

Przedszkole prowadzi kuchnię dla dzieci z różnymi alergiami. Posiłki zastępcze 
przygotowywane są z produktów ogólnie dostępnych. Jeśli rodzice życzą sobie, aby dzieci 
otrzymywały pożywienie specjalne (przyrządzane z produktów pochodzących ze sklepów 
specjalistycznych), powinni te produkty dostarczyć do przedszkola. 

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 20 zł i jest zwracana w wypadku nieobecności dziecka 
w przedszkolu. 

„Kuchnia to królestwo Pani Wioletki, jest ona bardzo wesoła i dowcipna. Do każdego 
posiłku dosypuje nam szczyptę humoru opowiadając przedziwne historie o pychotkach 
smakotkach. Pewnie dlatego z uśmiechem na ustach w mig zjadamy wszystko z talerzyka.” 

 

Ogólne zasady pobytu dziecka w przedszkolu – zasady czyli coś 
co musimy przestrzegać, nawet jeśli czasem nie wiemy 

dlaczego ;) 

1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w 
godzinach 7.30 do 18.00, przez 12 miesięcy w roku. „Nasze panie nie tylko uśmiechają 
się najpiękniej na świecie, ale bardzo długo się uczyły, żeby wiedzieć jak najlepiej nas 
uczyć i wychowywać.” 

2. Wielkość grupy jest dostosowana do wielkości sal, jednak nie przekracza 18 dzieci w 

grupie. Przedszkole zastrzega sobie prawo do powiększenia grupy w następujących 
przypadkach: 

a. jeśli do przedszkola zostaje zapisane rodzeństwo dzieci już uczęszczających do 
przedszkola, 

b. jeśli dzieci młodsze uczęszczające do grup starszych wymagają przeniesienia 
do grupy młodszej lub odwrotnie, 

c. jeśli wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do danej grupy wyrażą pisemną 
zgodę na przyjęcie dodatkowego przedszkolaka, który nie spełnia warunków 
przyjęcia z punktu a i b. 

„Każda sala jest inna, ale każda jest kolorowa i przytulna. W każdej sali bawią się inne 
dzieci, ale i tak wszyscy się znamy i lubimy. Często spotykamy się wszyscy na wspólne 
harce i psoty.” 
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3. Przedszkole zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w przypadku, gdy w wyniku 
rezygnacji z usług przedszkola liczebność grupy spada poniżej 14 dzieci. 

4. W przypadku pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 18.00 rodzice wnoszą 
dodatkową opłatę w wysokości 15 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 min pobytu. 
Opłata jest naliczana przez cały miesiąc i rozliczana z rachunkiem na początku 
kolejnego miesiąca kalendarzowego. „Mamo, tato, nie spóźnij się, bo mimo fajnej 
zabawy czekam na Ciebie, a moja pani też tęskni za swoim domem i rodziną.” 

Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w 
odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze 
zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach. 
W przedszkolu nie podawane są dzieciom żadne lekarstwa, poza przypadkiem kiedy 
dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, a lekarz opiekujący się dzieckiem, oraz rodzice 
dziecka wyrażą na to pisemną zgodę, Wraz ze szczegółową informacją o dawkowaniu 
lekarstwa. „Trzy łyki syropu na uśmiech, dwie tabletki dobrej zabawy, cztery kropelki 
poczucia humoru to zalać zupką łaskotką i recepta na udany dzień gotowa. Niczego 
więcej nam nie potrzeba.” 

5. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów), bądź inne osoby, które 
zostały wpisane do karty przedszkolaka, bądź po uprzednim pisemnym  
powiadomieniu przedszkola o zmianie osoby odbierającej dziecko. „Mamo, Tato, kiedy 
z przedszkola będzie odbierać mnie babcia Zosia, albo ciocia Krysia, nie zapomnij 
powiedzieć o tym paniom. To tylko dla mojego bezpieczeństwa.” 

6. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan 
zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego 
samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do 
zabrania dziecka z przedszkola. „Paluszek i główka to szkolna wymówka, a ja jestem 
przedszkolakiem i kiedy źle się czuje potrzebuje przytulasa od mamy, uścisk od 
ukochanego misia i kilka chwil pod kołderką.” 

7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i 
chipsów. „Wszystkie te smakołyki to nic w porównaniu z pysznościami, które czekają 
na nas w stołówce.” 

8. Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony dzień 
tygodnia. „A ponieważ dzielenie się jest przyjemne, bawimy się nimi wspólnie i 
pokazujemy sobie nawzajem.” 

9. Rodzice ponoszą koszty za obowiązkowe grupowe ubezpieczenie dziecka. Opłata na 
ubezpieczenie pobierana jest we wrześniu. Szczegółowe informacje dotyczące 
ubezpieczyciela zostaną podane do wiadomości rodziców (opiekunów), do 15 
września każdego roku na tablicy ogłoszeń. „Bo nasze bezpieczeństwo jest 
najważniejsze.” 

10. Przedszkole wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju 
pomoce i materiały dydaktyczne, edukacyjne i papiernicze. „Lubimy nasze książki, 
zeszyty, kredki, farby, flamastry i inne wygibańce ;) Dzięki nim czas płynie szybko i 
kolorowo.” 

11. Podwyżka wysokości czesnego nie dotyczy najstarszej grupy przedszkolnej w roku 
kończącym jej edukację w naszym przedszkolu, pod warunkiem, że podwyżka 
wprowadzana była w latach poprzednich i obejmowała rzeczoną grupę.  


