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Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice 
 
wkrótce rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli, a także do oddziałów przedszkolnych i klas I 
w szkołach podstawowych.  
 
Zapewne część z Rodziców stanie przed dylematem wyboru posłania dziecka do oddziału „0”  
- znajdującego się w szkole potocznie nazywanego „zerówką szkolną” lub przedszkolną. 
Niezależnie od wyboru - szkoły czy przedszkola - macie gwarancję pozostawienia dziecka pod 
opieką wysoko wykwalifikowanej i empatycznej kadry, odpowiednio przygotowanej do 
prowadzenia zajęć.   
 
Ja jednak chciałbym Państwa gorąco zachęcić do wzięcia udziału w rekrutacji do oddziałów „0” 
funkcjonujących w szkołach podstawowych. 
 
Podkreślając doświadczenie szkół w prowadzeniu oddziałów przedszkolnych informuję, że 
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy funkcjonują one od 2006 r.  
 
Szkoły podstawowe zostały przygotowane do przyjęcia dzieci 6-letnich w oddziałach 
przedszkolnych, m.in. poprzez: 

  modernizację sal dydaktycznych; 
  doposażenie w pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt multimedialny, tablice interaktywne; 
  modernizację i wydzielenie szatni; 
  organizację wyżywienia dla dzieci (3 posiłki); 
  budowę i doposażenie w sprzęt zabawowy placów zabaw i ich modernizację. 

 
Zbudowaliśmy solidną bazę edukacyjno - wychowawczą oddając w ręce Rodziców i dzieci 
oddziały zapewniające: 

  profesjonalną kadrę: po 2 nauczycieli przydzielonych do oddziału oraz opiekę 
pielęgniarską; 

  całodzienną realizację podstawy programowej zgodne z rozporządzeniami MEiN i opiekę 
przez cały rok szkolny; 

  bezpłatnie możliwość wielokierunkowego rozwoju poprzez aktywizowanie dzieci na 
zajęciach: językowych, sportowych, teatralnych, plastycznych, tanecznych oraz 
uczestnictwo w porankach naukowych prowadzonych przez starszych uczniów. 

 
Stworzone standardy pobytu dzieci 6 letnich w szkołach podstawowych zapewniają im 
bezpieczeństwo i umożliwiają pełną realizację procesu dydaktyczno - wychowawczego zgodnie z 
obowiązującą podstawą programową. 
 
Na rok szkolny 2023/2024 przygotowaliśmy 613  miejsc w 26 oddziałach przedszkolnych 
znajdujących się w szkołach podstawowych. 
 
Wszystkie potrzeby dziecka uczęszczającego do naszych placówek oświatowych 
są zagwarantowane na najwyższym poziomie. Nasze place zabaw, boiska i hale sportowe 
są nowoczesne, funkcjonalne i bezpieczne, zachęcające do aktywności fizycznej. 
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Pomieszczenia wewnątrz budynków w pełni spełniają wymogi tzw. „standardu przedszkolnego”. 
Sale dydaktyczne są przestronne, dobrze oświetlone i wyposażone w oczyszczacze powietrza. 
Łazienki i szatnie są dostosowane do wieku ich użytkowników.  
 
Odpowiednie zaplecze kuchenne i dobór kadry przygotowującej posiłki sprawia, że nasze dzieci 
z uśmiechem siadają wspólnie do stołu. Wychodząc naprzeciw oczekiwań Rodziców 
uwzględniamy potrzeby dzieci dotyczące specjalistycznych diet. 
 
Kolejnym plusem możliwości uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego znajdującego się 
w szkole podstawowej jest niewątpliwie fakt wcześniejszego aklimatyzowania się dziecka 
w placówce, w której dziecko spędzi kolejne lata w trakcie dalszego procesu edukacji. 
 
W miarę możliwości organizacyjnych dokładamy wszelkich starań aby nauczyciel prowadzący 
oddział przedszkolny kontynuował edukację swoich podopiecznych w pierwszych latach edukacji 
wczesnoszkolnej. 
 
Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na programy, które od lat cieszą się dużym 
zainteresowaniem i są z entuzjazmem przyjmowane przez dzieci – kontynuowanie rozpoczętego 
w przedszkolu Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”, nauka pływania, 
czy interesujące i ciekawe innowacje pedagogiczne. 
 
Oddając w Państwa ręce nasz przewodnik po placówkach mam nadzieję, że będzie 
on pomocnym drogowskazem w wyborze ścieżki edukacyjnej Waszego dziecka. Zachęcam do 
bezpośredniego odwiedzenia placówki podczas organizowanych „dni otwartych” w szkołach 
podstawowych. 
 
Z serdecznymi pozdrowieniami   
 

 
 

                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

Jędrzej Kunowski 
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Misja szkoły: 
„Jesteśmy szkołą, w której każdy czuje się bezpiecznie, wierzy we własne siły, 
stara się na miarę swoich możliwości, bierze odpowiedzialność za to co dzieje 
się wokół niego. Działaniami w szkole promujemy uniwersalne wartości, 
inspirujemy do innowacji i twórczego działania. Uczymy tolerancji i empatii, bo 
miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak traktujemy innych ludzi”. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY: 
Aneta Tołoczko-Hordyj 

 

POŁOŻENIE SZKOŁY:  
Targówek Mieszkaniowy. 
W pobliżu stacja Metro Trocka. 
Bezpośredni dojazd autobusami linii:  
160, 169, 500, 156, 212, 256. 

Szkoła Podstawowa nr 28 
im. Stefana Żeromskiego 

DZIEŃ OTWARTY  

dla Rodziców i Dzieci 
8 lutego 2023 r. godz. 17.30 

Zapraszamy 

ADRES SZKOŁY: 
ul. Gościeradowska 18/20 

03-535 Warszawa 
TELEFON:  

22 679 65 33 
ADRES e-mail:  

sp28@eduwarszawa.pl 
STRONA INTERNETOWA: 

 https://sp28targowek.eduwarszawa.pl 
Facebook: 

www.facebook.com/SP28WARSZAWA/ 
 
 
 

mailto:sp28@eduwarszawa.pl
http://www.sp28targowek.eduwarszawa.pl/
http://www.facebook.com/SP28WARSZAWA/
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Ogólne informacje o oddziale przedszkolnym:  

 zaplanowany 1 oddział przedszkolny dla 25 dzieci; 
 wykwalifikowana kadra pedagogiczna: po 2 nauczycieli przydzielonych do 

oddziału; 
 oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00; 
 odpłatnie 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek; 
 opieka pielęgniarki szkolnej. 

 

Warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo dzieciom                      
w oddziale przedszkolnym: 
 
 sala dla oddziału przedszkolnego wyposażona w pomoce dydaktyczne, 

sprzęt multimedialny, zabawki i oczyszczacz powietrza; 
 sala znajduje się na parterze szkoły, jest oddzielne wejście z video-

domofonem; 
 toalety dostosowane do wieku dzieci; 
 plac zabaw na terenie szkoły. 

 

Oferta programowa 2023/2024 dla oddziału przedszkolnego: 

 realizujemy podstawę programową przy wykorzystaniu bazy sportowej 
szkoły i biblioteki szkolnej; 

 nauczycielki wprowadzają innowację pedagogiczną, projekty edukacyjne, 
ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej i logorytmiki; 

 w ramach podstawy programowej odbywają się lekcje języka 
angielskiego, w tym udział dzieci w Międzynarodowym Programie 
Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci”; 

 możliwość korzystania z zajęć z logopedą i terapeutą pedagogicznym, 
wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego; 

 bezpłatne zajęcia dodatkowe: rytmika, nauka pływania; 
 dzieci biorą udział w konkursach i uroczystościach szkolnych. 
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Misja szkoły: 
„Harmonijny rozwój osobowości ucznia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY: 
Aneta Lipska 

 

Szkoła Podstawowa nr 42  
z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

POŁOŻENIE SZKOŁY:  
Budynek szkoły znajduje się w kompleksie budynków pomiędzy 
Poradnią Rehabilitacyjną a Basenem „Muszelka”. 
Bezpośredni dojazd: 

 autobusami linii: 112, 126, 145, 156, 169. 
 tramwajami linii: 1,3,4,25,41. 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na 
ul. Balkonowej oraz na parkingu Przychodni Rehabilitacyjnej dla 
Dzieci i Młodzieży (wjazd od ul. Balkonowej). 

ADRES SZKOŁY: 
ul. Balkonowa 4 

03-329 Warszawa 
TELEFON:  

22 811 58 43 
 22 675 83 44 48 
ADRES e-mail:  

sekretariat.sp42@eduwarszawa.pl 
STRONA INTERNETOWA: 

https://sp42targowek.eduwarszawa.pl 
 
 
 

DZIEŃ OTWARTY  

dla Rodziców i Dzieci 
1 lutego 2023 r. godz. 17.30 

Zapraszamy 

mailto:sekretariat.sp42@eduwarszawa.pl
https://sp42targowek.eduwarszawa.pl/
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Ogólne informacje o oddziale przedszkolnym:  

 planowane są 3 oddziały przedszkolne: ogólnodostępny oraz 2 
integracyjne, w którym dodatkowo zatrudnieni są nauczyciele  
współorganizujący kształcenie specjalne; 

 w szkole funkcjonuje system kart magnetycznych, zapewniający 
bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w placówce; 

 dzieci z oddziałów przedszkolnych pozostają pod opieką wychowawców 
przez cały czas pobytu w szkole w godz. 7.00 - 17.30 w swoich salach; 

 nauczyciele pracują aktywizującymi metodami pracy; 
 w każdej grupie opiekę nad dziećmi sprawuje dwóch wykwalifikowanych 

nauczycieli; 
 do dyspozycji dzieci są nowoczesne i dobrze wyposażone sale lekcyjne 

oddzielne dla każdej grupy, pracownie specjalistyczne: doświadczania 
świata, integracji sensorycznej, terapii logopedycznej i terapii 
pedagogicznej oraz gabinety psychologa, pedagogów szkolnych  
i pedagogów specjalnych; 

 każda sala wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt 
komputerowy; 

 szkoła posiada plac zabaw dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci 

 z oddziałów przedszkolnych; 

 

Warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo dzieciom                      
w oddziale przedszkolnym: 
 
 nowoczesne sale z oddzielnymi szafkami dla każdego dziecka 

wyposażone w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, oczyszczacze 
powietrza;  

 dostosowane łazienki i osobne szatnie dla dzieci w wieku przedszkolnym; 
 pracownie specjalistyczne oraz biblioteka z Centrum Multimedialnym; 
 pozycje książkowe zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa; 
 stołówka z możliwością wykupienia 3 posiłków dziennie, posiłki 

przygotowywane są na miejscu przez ajentów - firmę PBGastro;  
 sala gimnastyczna ze ścianką wspinaczkową, boiska oraz place zabaw. 
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Oferta programowa 2023/2024 dla oddziału przedszkolnego: 

 nasza szkoła to placówka przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. 
Dysponujemy windą i podjazdami, szerokie drzwi ułatwiają wejście do 
szkoły; 

 dodatkowym atrybutem sprzyjającym osobom z niepełnosprawnościami  
i ich rodzicom jest bliskość basenu rehabilitacyjnego „Muszelka” oraz 
przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci (wszystkie obiekty tj. szkoła, basen  
i przychodnia stanowią jeden kompleks); 

 podczas pobytu dziecka w szkole realizowana jest podstawa programowa 
wychowania przedszkolnego; 

 dodatkowo planowane jest wprowadzenie innowacji pedagogicznej  
zgodnej z treściami podstawy programowej; 

 szkoła zapewnia opiekę specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy,  
terapeuty pedagogicznego, terapeuty integracji sensorycznej oraz 
pielęgniarki szkolnej; 

 możliwość korzystania ze sklepiku szkolnego oraz automatów 
zawierających zdrowe produkty spożywcze, wodę i napoje o obniżonej 
zawartości cukru; 

 proponujemy dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla dzieci: rytmikę, 
gimnastykę korekcyjną, język angielski oraz religię; 

 w miesiącach: III - VI dzieci korzystają z bezpłatnej nauki pływania  
na basenie „Muszelka”; 

 kontynuowany jest Międzynarodowy Program Powszechnej 
Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci”; 

 dzieci biorą udział w szerokiej gamie wydarzeń kulturalnych (m.in. Dzień 
Patrona, Festyn Rodzinny, akcje charytatywne, konkursy, muzyczne 
koncerty tematyczne). 
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Misja szkoły: 
 

„POZNAWAJ, TWÓRZ, ROZWIJAJ SIĘ”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY: 
Wiesława Dziklińska 

 

POŁOŻENIE SZKOŁY:  
Targówek Fabryczny.  
W pobliżu Osiedle „Wilno”, Zalew Bardowskiego. 
Bezpośredni dojazd autobusami linii: 170, 338, 156, 256. 

Szkoła Podstawowa nr 58 
im. Tadeusza Gajcego  

DZIEŃ OTWARTY  

dla Rodziców i Dzieci 
7 lutego 2023 r. godz. 17.00 

Zapraszamy 

ADRES SZKOŁY:  
ul. Mieszka I nr 7 
03-886 Warszawa 

TELEFON:  
22 679 03 43 

ADRES e-mail:  
sp58@eduwarszawa.pl 

STRONA INTERNETOWA SZKOŁY 
 https://sp58targowek.eduwarszawa.pl 

Facebook: 
www.facebook.com/SzkolaPodstawowanr58 
 

 

  
 
 
 
 

mailto:sp58@eduwarszawa.pl
http://www.sp58targowek.eduwarszawa.pl/
http://www.facebook.com/SzkolaPodstawowanr58
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Ogólne informacje o oddziale przedszkolnym: 

 planujemy otworzyć 4 oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 
6 lat; 

 opieka dydaktyczno - wychowawcza, w tym zajęcia edukacyjne, 
prowadzone są w godzinach 7.00 - 17.00; 

 dzieci korzystają codziennie z 3 posiłków przygotowywanych przez 
ajenta w kuchni na terenie szkoły; 

 w oddziałach panuje serdeczna i rodzinna atmosfera; 
 posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która na bieżąco 

doskonali swoje kompetencje; 
 dodatkowym atutem szkoły są specjaliści: neurologopeda, terapeuta 

pedagogiczny i pedagog szkolny; 
 do pomocy dzieciom zatrudniona jest pomoc nauczyciela;  
 w razie potrzeby do dyspozycji dzieci jest pielęgniarka szkolna. 

 

Warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo dzieciom                      
w oddziale przedszkolnym: 
 

 proponujemy naukę w nowo wyremontowanym budynku, 
przestronnych pomieszczeniach, w szkole z tradycjami i ceremoniałem; 

 sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, 
odpowiednio dostosowane do potrzeb i wieku dzieci; 

 zabawy na nowoczesnym placu zabaw sprzyjają prawidłowemu 
rozwojowi naszych podopiecznych.  

 

Oferta programowa 2023/2024 dla oddziału przedszkolnego: 

 przedszkole jest pierwszym miejscem, które powinno wspierać rodziców 
w wychowaniu, w pokazaniu dziecku jak ważne są takie wartości jak 
szacunek, tolerancja, empatia, wrażliwość na krzywdę drugiego 
człowieka; 

 realizujemy innowacje pedagogiczne: „Bajki pomagajki”, „Kodowanie na 
dywanie”, „Z ekologią na Ty” - to świetny sposób na rozwiązywanie 
przez dziecko trudności emocjonalno - społecznych, budowanie 
pozytywnego obrazu siebie, pobudzania wyobraźni. Dziecko zaczyna 
rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Dzieci z natury 
są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać; 
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 oferujemy zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektów 
edukacyjnych m.in.: „Terapia ręki dla każdego”, „Mały Miś w świecie 
wielkiej literatury” - projekt czytelniczy, Międzynarodowy Program 
Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” - nauka języka 
angielskiego; 

 w ramach innowacji pedagogicznych podejmujemy takie działania jak: 
akcja segregacji śmieci, udział w akcji sprzątania świata, zorganizowanie 
ogródka przedszkolnego, wykonanie ścieżki sensorycznej, eko konkurs; 

 zajęcia na basenie w miesiącach: III – VI. 
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Misja szkoły: 
 

„Każde dziecko w naszej szkole ma prawo nie tylko do 
nauki, ale też do sukcesu na miarę swoich możliwości”. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY: 
Ewa Gałązka 

 

POŁOŻENIE SZKOŁY:  
Zacisze. 
Bezpośredni dojazd autobusem linii 212. 

Szkoła Podstawowa nr 52 
im. Macieja Aleksego 

Dawidowskiego „Alka”  

DZIEŃ OTWARTY  

dla Rodziców i Dzieci 
7 lutego 2023 r. godz. 17.30 

Zapraszamy 

ADRES SZKOŁY:  
ul. Samarytanka 11 A 

03-592 Warszawa 
TELEFON:  

22 679 14 45 
ADRES e-mail:  

sekretariat.sp52@eduwarszawa.pl 
STRONA INTERNETOWA SZKOŁY 

https://sp52targowek.eduwarszawa.pl/ 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

mailto:sekretariat.sp52@eduwarszawa.pl
https://sp52targowek.eduwarszawa.pl/
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Ogólne informacje o oddziale przedszkolnym: 

 zaplanowany 1 ogólnodostępny oddział przedszkolny; 
 zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

(2 nauczycieli); 
 dzieci otoczone opiekę specjalistów: pedagoga szkolnego, psychologa, 

logopedy, terapeuty pedagogicznego; 
 możliwość całodziennego wyżywienia. 

 

Warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo dzieciom                      
w oddziale przedszkolnym: 
 

 zajęcia w nowym, funkcjonalnie wyposażonym budynku 
przeznaczonym wyłącznie dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 
klas I-III - komfort i bezpieczeństwo w codziennym funkcjonowaniu; 

 duża sala lekcyjna z bogatym zapleczem dydaktycznym 
dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci 6-letnich wyposażona w 
monitor interaktywny; 

 szatnia z wydzielonym miejscem dla każdego dziecka (parter 
budynku). 
 

Oferta programowa 2023/2024 dla oddziału przedszkolnego: 

 podstawa programowa realizowana przy wykorzystaniu nowoczesnej 
bazy pomocy dydaktycznych i sportowych; 

 zajęcia uczące dziecko pokonywania trudności emocjonalno-społecznych, 
budowania pozytywnego obrazu siebie, prezentacji własnej osoby; 

 nauka poprzez działanie i doświadczenie, zajęcia w terenie 
- bezpośrednie poznania otaczającego świata;  

 tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 
 nowoczesne metody nauki języka angielskiego (realizacja 

Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności 
„Dwujęzyczne Dzieci”; 

 zajęcia na basenie w miesiącach: III – VI; 
 zajęcia dodatkowe: rytmika, gimnastyka korekcyjna, religia. 
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Misja szkoły: 
 

„Nauka - Inicjatywa - Pasja - Otwartość 
 na siebie, innych i świat - Diamenty SP 84”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ADRES SZKOŁY: 
ul. Radzymińska 227 

03-611 Warszawa 
TELEFON: 

22 679 78 95 
ADRES e-mail:  

sekretariat.sp84@eduwarszawa.pl 
sekretariat_uczniowski.sp84@eduwarszawa.pl 

 
STRONA INTERNETOWA: 

 https://sp84targowek.eduwarszawa.pl 
 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE  
funkcjonują w: 

 
Szkoła Filialna 

ul. Topazowa 26 
03-686 Warszawa 

TELEFON: 
516 749 081 

 
 

 

Szkoła Podstawowa nr 84 
im. Waleriana Łukasińskiego 

DYREKTOR SZKOŁY: 
Zofia Rostek 

DZIEŃ OTWARTY  

dla Rodziców i Dzieci 
ul. Radzymińska 227 (główny budynek szkoły) 

8 lutego 2023 r. godz. 17.30  
Zapraszamy 

POŁOŻENIE SZKOŁY FILIALNEJ:  
Osiedle Zacisze, skrzyżowanie ulic 
Lewinowskiej/Łodygowej/Potulickiej. 
Dojazd autobusami linii: 145, 245, 262. 

mailto:sekretariat.sp84@eduwarszawa.pll
mailto:sekretariat_uczniowski.sp84@eduwarszawa.pl
http://www.sp84targowek.eduwarszawa.pl/
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Ogólne informacje o oddziale przedszkolnym:  

 zaplanowane zostały 2 oddziały przedszkolne w filii szkoły przy 
ul. Topazowej 26;  

 opieka dydaktyczno - wychowawcza, w tym zajęcia edukacyjne, 
prowadzone są w godzinach 7.00 - 17.00 przez dwóch nauczycieli 
wychowania przedszkolnego; 

 zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonej sali zajęć, dostosowanej do 
potrzeb dzieci 6-letnich; 

 dzieci otoczone są opieką specjalistów: pedagoga szkolnego, psychologa, 
logopedy, terapeuty pedagogicznego; 

 oferujemy możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia w postaci                        
3 pełnowartościowych posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek. 
 

Warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo dzieciom w oddziale 
przedszkolnym: 
 
 oddział przedszkolny znajduje się w budynku filii szkoły (lokal zamknięty                             

z domofonem, ogrodzony); 
 na teren szkoły wchodzą tylko dzieci; 
 wszystkie drogi dojazdowe do szkoły są dobrze oświetlone, powierzchnia 

jezdni oznaczona jest odpowiednimi znakami drogowymi (pionowymi i 
poziomymi);  

 szklaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły zabezpieczone są w 
sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

 szatnia, stołówka i sale (do zajęć wychowania przedszkolnego i do zajęć 
muzyczno-ruchowych) znajdują się na jednym poziomie; 

 szatnia otwarta z wydzielonymi miejscami dla każdego dziecka; 
 sala wychowania przedszkolnego wyposażona jest w tablicę interaktywną, 

oczyszczacz powietrza; 
 przy salach wychowania przedszkolnego znajdują się toalety dostosowane 

do wieku dzieci. 
 

Oferta programowa 2023/2024 dla oddziału przedszkolnego: 

 realizacja podstawy programowej nowoczesnymi metodami, w tym nauka 
języka angielskiego w ramach Międzynarodowego Programu Powszechnej 
Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci”; zajęcia dodatkowe: rytmika, basen 
(w okresie III - VI) oraz religia; realizacja innowacji pedagogicznych: „Od 
koralika do guzika - jak rozwija się mała motoryka”, „Młody artysta. Sztuka 
oczami dziecka”, „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”. 
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Misja szkoły: 
„Wieloaspektowe wparcie każdego dziecka”. 

Zapewniamy uczniom równe szanse oraz wspomagamy 
 ich wszechstronny rozwój w celu odniesienia sukcesów na miarę 
możliwości. Stwarzamy atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, aby uczeń 
mógł stać się osobą kreatywną, tolerancyjną i otwartą na potrzeby 
innych. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY: 
Magdalena Raboszuk 

 

Szkoła Podstawowa nr 114 
z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jędrzeja Cierniaka 

POŁOŻENIE SZKOŁY:  
Targówek Mieszkaniowy. 
W pobliżu Parku Wiecha i Teatr Rampa, stacje Metro: 
Targówek Mieszkaniowy i Trocka. 
Bezpośredni dojazd autobusami linii: 212, 269, 156, 160. 
 
 

DZIEŃ OTWARTY  

dla Rodziców i Dzieci 
7 lutego 2023 r. godz. 17.00 

(dla dzieci warsztaty m.in. taneczne,  
plastyczne, programowania) 

Zapraszamy 

ADRES SZKOŁY: 
ul. Remiszewska 40 
03-550 Warszawa 

TELEFON:  
22 679 46 92 

ADRES e-mail:  
sp114@eduwarszawa.pl 
STRONA INTERNETOWA: 

https://sp114targowek.eduwarszawa.pl 

 

  
 
 
 
 

 

mailto:sp114@eduwarszawa.pl
https://sp114targowek.eduwarszawa.pl/
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Ogólne informacje o oddziale przedszkolnym:  

 planujemy otwarcie 1 integracyjnego oddziału przedszkolnego dla dzieci 
6 - letnich, w którym przewidziane są miejsca dla 20 dzieci, w tym dla 5 
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

 grupa przedszkolna pracuje w godzinach 7.00 - 17.00 pod kierunkiem 
dwóch nauczycielek, pedagoga wspomagającego oraz przy wsparciu 
pomocy nauczyciela;  

 dzieci objęte są pomocą psychologa i pedagoga oraz opieką 
specjalistów, którzy po diagnozie wstępnej realizują zajęcia z: logopedii, 
terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, treningu umiejętności 
społecznych (TUS), treningu uwagi słuchowej Tomatisa oraz 
ortooptycznymi badaniami przesiewowymi „Mam na Ciebie oko”; 

 zapewniamy odpłatnie trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i 
podwieczorek - przygotowywane w szkole oraz opiekę pielęgniarki 
szkolnej; 

 w naszej szkole realizowane są liczne warsztaty psychoedukacyjne 
prowadzone przez trenerów ze Stowarzyszenia Ta Szansa; 

 grupa 0 realizuje autorski projekt „NASZE BAJKI” - dzieci wraz z 
wychowawcą samodzielnie piszą i ilustrują pamiątkową książkę z 
bajkami.  
 

Warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo dzieciom w oddziale                   
przedszkolnym: 
 

 oddział przedszkolny usytuowany jest na parterze, w oddzielnym 
skrzydle budynku;  

 sala wyposażona jest w wideofon i bezpośredni telefon; 
 dzieci mają do dyspozycji przestronną salę z oczyszczaczem powietrza, 

własną łazienką dostosowaną do wieku oraz z wyjściem na taras i do 
ogrodu z placem zabaw; 

 szatnia dla grupy przedszkolnej znajduje się tuż przed wejściem do sali, 
dzieci nie korzystają ze wspólnej szatni szkolnej. 
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Oferta programowa 2023/2024 dla oddziału przedszkolnego: 

 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa 
się z wykorzystaniem najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych 
takich jak: monitor interaktywny Smart, „Magiczny dywan”  

      -  interaktywna podłoga, dywan Tuputan;  
 oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, religia; 
 realizujemy elementy Budzącej się szkoły i Planu Daltońskiego; 
 dzieci korzystają z bezpłatnych zajęć na basenie (w miesiącach III - VI); 
 dzieci objęte są programami: Międzynarodowy Program Powszechnej 

Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”, Dzielnicowy Program Edukacji 
Ekologicznej, Szkoła Promująca Zdrowie i wiele innych; 

 współpracujemy z okolicznymi przedszkolami realizując program 
„Zaprzyjaźnij się ze szkołą” zapewniający dzieciom łagodną adaptację do 
warunków szkolnych; 

 grupa 0 realizuje innowacyjne programy: „Programujemy - więcej 
umiemy” - program rozwijania zainteresowań 
z wykorzystaniem maty kodowania i Ozobotów; „Mały szachista” - 
program edukacji szachowej rozwijający myślenie logiczno-
matematyczne;  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 
 

Misja szkoły: 
 

„Szkoła przyjazna, otwarta na inność i sukces”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY: 
Mirosława Lewandowska 

 

Szkoła Podstawowa nr 206 
z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Władysława Reymonta  

ADRES SZKOŁY: 
ul. Bartnicza 2 

03-358 Warszawa 
TELEFON:  

22 811 18 20 
ADRES e-mail:  

zs41@eduwarszawa.pl 
STRONA INTERNETOWA: 

https://zs41targowek.eduwarszawa.pl 
       FACEBOOK: 

www.facebook.com/zs41warszawa 

 

 

  
 
 
 
 

POŁOŻENIE SZKOŁY:  
Bródno. 
W pobliżu Dom Kultury „Świt”. 
Bezpośredni dojazd: 

 autobusami linii: 114, 414, 126, 176, 204.   
 w pobliżu przystanek tramwajowy linii:  

1, 3, 4, 25, 41.  
 

DZIEŃ OTWARTY  

dla Rodziców i Dzieci 
7 lutego 2023 r. godz. 17.30  

Zapraszamy 

mailto:zs41@eduwarszawa.pl
https://zs41targowek.eduwarszawa.pl/
http://www.facebook.com/zs41warszawa
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Ogólne informacje o oddziale przedszkolnym: 

 planujemy otwarcie 1 integracyjnego oddziału przedszkolnego dla dzieci 
6 - letnich; 

 wychowankowie realizują stosowne programy edukacyjne zgodne                       
z podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

 zajęcia wzbogacone są różnorodnymi formami i metodami pracy 
dostosowanymi do możliwości rozwojowych podopiecznych; 

 dzięki rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu dzieci poznają naszą 
szkołę, w której mogą kontynuować naukę w klasach ogólnodostępnych, 
integracyjnych oraz sportową. 
 

Warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo dzieciom 
w oddziale przedszkolnym: 
 
 oddzielne, zamykane wejście do budynku dla wychowanków oddziałów 

przedszkolnych, wideodomofon, monitoring; 
 sala dla oddziału przedszkolnego znajduje się na parterze; 
 zajęcia odbywają się w sali przystosowanej i dobrze wyposażonej  

w pomoce dydaktyczne, zabawki, nowoczesny sprzęt multimedialny,  
(tablica multimedialna, stolik multimedialny) wideodomofon  
i oczyszczacz powietrza; 

 dostosowane toalety do wieku dzieci; 
 otoczeniem szkoły są boiska szkolne oraz plac zabaw. Wychowawcy 

korzystają podczas pobytu na świeżym powietrzu także z okolicznych 
terenów zielonych; 

 każde dziecko ma do dyspozycji osobną przegródkę w szafce w szatni na 
ubrania wierzchnie, natomiast w sali na rzeczy osobiste oraz pomoce 
szkolne.   
 

Oferta programowa 2023/2024 dla oddziału przedszkolnego: 

 opieka dydaktyczno - wychowawcza, w tym zajęcia edukacyjne, 
prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -17.00; 

 oferujemy realizację innowacji pedagogicznych: „W krainie bajek” - 
program zajęć arteterapeutycznych wspomagających rozwój dzieci 
sześcioletnich; Program Integracji Bilateralnej opracowany przez 
Mr. Andrew Dalziel - program ćwiczeń ruchowych wspierających naukę 
i zachowanie dzieci w wieku 5-12 lat, „Spójrz inaczej” program 
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wychowawczo-profilaktyczny Andrzeja Kołodziejczyka wspierający rozwój 
emocjonalny i społeczny dzieci; 

 dzieci objęte są opieką psychologa i pedagoga szkolnego, logopedy; 
 zapewniamy dzieciom odpłatnie 3 posiłki przygotowywane na miejscu: 

śniadanie, obiad, podwieczorek (wygodna forma płatności - poprzez 
aplikację);  

 dzieci biorą udział w konkursach rozwijających ich talenty muzyczne, 
plastyczne, recytatorskie i aktorskie; 

 zajęcia na basenie w miesiącach: III - VI; 
 kontynuacja zajęć języka angielskiego Międzynarodowy Program 

Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci”; 
 na wniosek rodziców organizowana jest nauka religii; 
 bezpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski; 
 strona internetowa szkoły zawiera informacje aktualne dla rodziców 

naszych najmłodszych podopiecznych.  
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POŁOŻENIE SZKOŁY:  
Bródno. 
W pobliżu stacja Metro - Bródno.  
Sprawny dojazd Trasą Toruńską - S8. 
Bezpośredni dojazd tramwajami linii: 1, 3, 4, 25. 

DYREKTOR SZKOŁY: 
Małgorzata Okuń 

 

ADRES SZKOŁY: 
ul. Św. Hieronima 2 

03-243 Warszawa 
TELEFON:  

22 811 11 44   
ADRES e-mail:  

sekretariat.sp275@eduwarszawa.pl 
STRONA INTERNETOWA: 

https://sp275targowek.eduwarszawa.pl 
FACEBOOK: 

www.facebook.com/SP275Warszawa 

 
 

 

  
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 

 im. Artura Oppmana 

Misja szkoły: 
„Stworzenie szkoły, w której każdy będzie mógł realizować się na miarę swoich potrzeb w 
duchu najważniejszych dla nas wartości: patriotyzmu, uczciwości, odpowiedzialności. 
Nasz cel osiągniemy współpracując ze wszystkimi środowiskami nad zapewnieniem jak 
najlepszych warunków rozwoju uczniów i nauczycieli. Chcemy, aby absolwenci wyróżniali 
się kulturą osobistą, szacunkiem i tolerancją dla każdego człowieka. Rozbudzamy w 
uczniach ciekawość otaczającego świata, uczymy ich współdziałania”. 

DZIEŃ OTWARTY  

dla Rodziców i Dzieci 
7 lutego 2023 r. godz. 17.30 

Zapraszamy 

mailto:sekretariat.sp275@eduwarszawa.pl
http://www.sp275targowek.eduwarszawa.pl/
http://www.facebook.com/SP275Warszawa


23 
 

 

Ogólne informacje o oddziałach przedszkolnych: 
 

 zaplanowane zostały 3 oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 4 i 6 
lat w tym jeden 20 - osobowy oddział integracyjny dla dzieci 6 letnich, 
w którym przewidziane jest 5 miejsc dla dzieci posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;  

 oddziały przedszkolne funkcjonują w godzinach 7.00-17.30;  
 oferujemy możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia w 

postaci 3 pełnowartościowych posiłków;  
 zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

(2 nauczycieli);  
 dzieci objęte są pomocą specjalistów logopedy, psychologa, 

pedagoga, terapeuty pedagogicznego, terapeuty integracji 
sensorycznej. 

 

Warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo dzieciom w 
oddziale przedszkolnym: 
 

Od września 2022 r. działa nowe trzyoddziałowe przedszkole: 
 z nowocześnie urządzonymi, przestronnymi salami;  
 wydzieloną szatnią;  
 ogrodzonym placem zabaw o podłożu trawiastym, placem zabaw                      

o podłożu sztucznym;  
 pracownią do terapii integracji sensorycznej.  

 

Oferta programowa 2023/2024 dla oddziału przedszkolnego: 
 

 w oddziałach przedszkolnych realizowana jest podstawa programowa 
wychowania przedszkolnego;  

 wprowadzamy dzieci w świat matematyki zgodnie z Wyspami 
Szczęśliwości prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej, a w świat 
informatyki za pomocą Kodowania na dywanie;  

 kontynuujemy naukę języka angielskiego realizując Międzynarodowy 
Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci"; 

 w zajęciach wykorzystujemy m.in. metodę „Dyscypliny bez nakazów”, 
Tuputan, „Bum, bum Rurki w ruch puszczamy, kreatywność 
rozwijamy”, Eline Snel w zakresie ćwiczeń uważności oraz radzenia 
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sobie z różnymi emocjami „Uważność i spokój żabki” oraz elementy 
„Edukacji przez ruch” Doroty Dziamskiej; 

 realizujemy innowacje pedagogiczne m.in. „Zabawy sensoryczno  
- ruchowe”, „Usprawnianie aparatu artykulacyjnego i fonacyjnego 
poprzez zabawy i ćwiczenia”, „Rozwijanie kompetencji 
matematycznych z wykorzystaniem kart”, „Książka w podróży” , 
„Tajemnice kącika przyrody” oraz „Savoir vivre Przedszkolaka”; 

 zajęcia dodatkowe: rytmika, plastyka z terapią ręki, gimnastyka z 
elementami terapii sensorycznej;  

 bezpłatna nauka pływania w miesiącach: III-VI; 
 realizujemy programy m.in.: Cała Polska czyta dzieciom, Szkolna 

biblioteka dla małego człowieka, Uczymy Dzieci Programować, Klub 
Szkół UNICEF, „Czyste powietrze wokół nas”;  

 współpracujemy m.in. ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną, 
Biblioteką Publiczną, VIII Ogrodem Jordanowskim, okolicznymi 
przedszkolami. 

 
 
    
  
 
 
    
 
 
 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

Misja szkoły: 
„Ars longa, vita brevis - sztuka wieczna, życie krótkie”. 

Sentencja określa priorytety: włączanie dzieci w dorobek kultury polskiej 
 i europejskiej, kształtowanie postaw etycznych i społecznych,  

zapoznawanie uczniów z osiągnięciami naukowymi, technikami informacyjnymi i językami 
obcymi. Rozwój pasji i zainteresowań. 

ADRES SZKOŁY: 
ul. Suwalska 29 

03-252 Warszawa 
TELEFON:  

22 811 49 40 
ADRES e-mail:  

sp277@eduwarszawa.pl 
STRONA INTERNETOWA: 

https://sp277targowek.eduwarszawa.pl 
 
 
l 
l 
 
 

 

  
 
 
 
 

POŁOŻENIE SZKOŁY:  
Bródno.  
Rejon ulic Kondratowicza, Łojewskiej, Łabiszyńskiej i 
Krasnobrodzkiej.  
W pobliżu planowana jest stacja Metro - Bródno. 
Bezpośredni dojazd autobusami linii: 112, 169. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY: 
Marta Politowicz 

 Szkoła Podstawowa nr 277  
im. Elizy Orzeszkowej 

DZIEŃ OTWARTY  

dla Rodziców i Dzieci 
8 lutego 2023 r. godz. 17.30 

Zapraszamy 

mailto:sp277@eduwarszawa.pl
https://sp277targowek.eduwarszawa.pl/
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Ogólne informacje o oddziale przedszkolnym: 
 

 planujemy otworzyć 5 oddziałów dla dzieci w wieku 3,4 i 6 lat; 
 odział przedszkolny funkcjonuje w godzinach 7.00 - 17.00, a podstawa 

programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest podczas 
całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu; 

 w każdej grupie pracuje dwóch wykwalifikowanych wychowawców, 
współpracują specjaliści (logopeda, pedagog, psycholog) oraz 
pielęgniarka szkolna. 
 

Warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo dzieciom                      
w oddziale przedszkolnym: 
 

 odział przedszkolny usytuowany jest w nowoczesnym budynku 
modułu przedszkolnego, dobudowanym do szkoły. Znajdują się w nim 
przestronne, wygodne sale dydaktyczne przydzielone poszczególnym 
grupom;  

 dysponuje nowoczesnym wyposażeniem wnętrza oraz funkcjonalnymi 
rozwiązaniami architektonicznymi: dostęp do tarasu zewnętrznego 
bezpośrednio z sali, odrębny plac zabaw  przeznaczony wyłącznie dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, toaleta zewnętrzna, zaplecze w każdej 
sali lekcyjnej, panoramiczne okna, oczyszczacze powietrza; 

  przestronne i dobrze nasłonecznione sale wyposażone  
są w nowoczesny sprzęt, kolorowe meble, pomoce dydaktyczne, 
zabawki i kąciki tematyczne. 

 posiada innowacyjne pomoce dydaktyczne i multimedialne: monitor 
dotykowy, magiczny dywan, tablicę multimedialną, dywan Tuputan, 
zestaw  do kodowania, klocki XXL; 

 szatnie wyposażone w kolorowe i przestronne szafki umożliwiają 
każdemu dziecku pozostawienie obuwia, stroju gimnastycznego  
i ubrań na zmianę w podpisanej jego imieniem szafce; 

 dodatkowo, w codziennej pracy, wykorzystuje się bazę lokalową 
szkoły: bibliotekę, salę gimnastyczną, boisko szkolne oraz plac zabaw 
Radosna Szkoła; 

 warunki lokalowe i wyposażenie zapewniają dzieciom maksymalny 
komfort i bezpieczeństwo w codziennym funkcjonowaniu. 
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Oferta programowa 2023/2024 dla oddziału przedszkolnego zakłada 
bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, uwzględnia 
pełny rozwój małego dziecka we wszystkich obszarach.  
 
 pracę dydaktyczno - wychowawczą opieramy na  programie 

przeznaczonym dla przedszkoli: Drużyna Marzeń, wyd. WSIP; program 
nauczania języka angielskiego oparty o New English Adventure Starter. 
Pearson; 

 wykorzystujemy programy własne i innych autorów, które wspomagają 
dziecko w różnych sferach jego rozwoju; 

 oferujemy realizację innowacji pedagogicznych: m.in. „Matematyka, co z 
głowy nie umyka”, „Kodowanie na dywanie i ekranie”; 

 zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, religia; 
 nauka pływania na basenie w miesiącach: III - VI; 
 kontynuacja Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności 

„Dwujęzyczne Dzieci”;  
 udział w projektach: „Veoliada”, „Więcej wiem, mniej choruję”, „Czyste 

powietrze wokół nas” , „Przedszkolaki w terenie - edukacja outdorowa”, 
„Skąd się biorą produkty ekologiczne”, Projekt przyrodniczy  
w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, „Sześć obrazów dla sześciolatka”. 
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Misja Szkoły:  
„Dobre wychowanie, rzetelna nauka i wszechstronny rozwój”.  

Naszą dewizą jest dobro dziecka. 
Chcemy, aby nasi uczniowie wiedzieli, 

co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 285 
im. Jana Marcina Szancera  

 

POŁOŻENIE SZKOŁY:  
Bródno Podgrodzie. 
Bezpośredni dojazd autobusami linii: 
114, 118, 169, 269, 227, 409, 414, 500. 

DYREKTOR SZKOŁY: 
Ewa Sobko 

 

ADRES SZKOŁY: 
ul. Turmoncka 20 

03 - 254 Warszawa 
TELEFON:  

22 811 40 55 
ADRES e-mail:  

sekretariat.sp285@eduwarszawa.pl 
STRONA INTERNETOWA: 

https://sp285targowek.eduwarszawa.pl/ 
 
 
 
 
 

 

  
 

DZIEŃ OTWARTY  

dla Rodziców i Dzieci 
2 lutego 2023 r. godz. 17.30 

Zapraszamy 

mailto:sekretariat.sp285@eduwarszawa.pl
https://sp285targowek.eduwarszawa.pl/
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Ogólne informacje o oddziale przedszkolnym:  
 

 planujemy otwarcie 5 oddziałów dla dzieci w wieku 3,4 i 6 lat; 
 zapewniamy dzieciom opiekę w godz. 6.30 - 17.00;  
 3 posiłki dziennie przygotowywane w szkolnej stołówce; 
 w oddziałach przedszkolnych pracuje wykwalifikowana kadra, która 

stale doskonali swoje umiejętności w pracy z dziećmi - w każdej 
grupie pracuje dwóch nauczycieli; 

 dzieci z oddziałów przedszkolnych objęte są pomocą specjalistów: 
psychologa, pedagoga, terapeuty, logopedy oraz mają zapewnioną 
opiekę pielęgniarki szkolnej. 

 
Warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo dzieciom                      
w oddziale przedszkolnym: 
 

 oddział przedszkolny znajduje się w budynku modułowym i parterze 
szkoły; 

 zajęcia dzieci odbywają się w przestrzennych salach wyposażonych 
w oczyszczacze powietrza;  

 łazienki i szatnie dostosowane są dla dzieci w wieku przedszkolnym; 
 dzieci korzystają z wydzielonego i bezpiecznego placu zabaw oraz salki 

gimnastycznej, a także biblioteki szkoły.  
 

Oferta programowa 2023/2024 dla oddziału przedszkolnego: 
 

 realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem: „Planeta dzieci” 
wydawnictwo WSiP - roczne przygotowanie do szkoły i program 
rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci „Wyspy szczęśliwości” 
wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej;  

 w ramach podstawy programowej - język angielski;  
 bezpłatnie zajęcia dodatkowe: rytmika, korektywa, religia; 
 innowacje pedagogiczne: matematyczne, plastyczne;  
 zapewniamy kontynuację Międzynarodowego Programu Powszechnej 

Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci”; 
 nauka pływania na basenie (w miesiącach: III - VI); 
 realizacja „Planu daltońskiego”, sprzyjającego wyrabianiu nawyku 

samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania w proces 
nauczania. 
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Misja szkoły: 
 

„Nasza szkoła uczy, wychowuje oraz otacza opieką naszych 
wychowanków. Tworzymy atmosferę wzajemnego zaufania, życzliwości, 
a naszymi działaniami zawsze kieruje profesjonalizm i dobro dziecka”. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY: 
Alicja Marciniak 

 

Szkoła Podstawowa nr 298 
im. Jana Kasprowicza 

POŁOŻENIE SZKOŁY: 
Bródno. 
Bezpośredni dojazd tramwajami linii: 1, 3, 4, 25 
oraz metrem do stacji Metro - Bródno. 
 

DZIEŃ OTWARTY  

dla Rodziców i Dzieci 
9 lutego 2023 r. godz. 17.30 

Zapraszamy 

ADRES SZKOŁY: 
ul. Krakusa 2 

03-390 Warszawa 
TELEFON:  

22 811 36 82 
ADRES e-mail: 

sp298@eduwarszawa.pl 
STRONA INTERNETOWA: 

https://sp298targowek.eduwarszawa.pl 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:sp298@eduwarszawa.pl
https://sp298targowek.eduwarszawa.pl/
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Ogólne informacje o oddziale przedszkolnym: 
 
 planujemy otworzyć 6 oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat; 
 oddziały przedszkolne pracują w godz. 7.00 - 17.30; 
 zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - 2 nauczycieli dla 

każdej grupy; 
 codzienne zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych form 

i nowoczesnych metod pracy dostosowanych do możliwości 
psychofizycznych dzieci; 

 dbamy o wielokierunkowy rozwój poprzez aktywizowanie dzieci na 
zajęciach: językowych, sportowych, teatralnych, robotyki, tanecznych, 
plastycznych; 

 wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt 
multimedialny; 

 posiadamy własną kuchnię, która zapewnia trzy wysokowartościowe 
posiłki; 

 zapewniamy opiekę pielęgniarki i specjalistów: pedagoga, psychologa 
szkolnego, pedagoga specjalnego, logopedy i terapeuty pedagogicznego. 
 

Warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo dzieciom                            
w oddziale przedszkolnym: 
 
 posiadamy oddzielne wejście, wydzielony parter, łazienki dostosowane                      

do potrzeb małych dzieci; 
 dysponujemy nowoczesną bazą sportową (dwa bezpieczne place zabaw, 

salka rytmiczna, baletowa i mała salka sportowa); 
 dzieci mają możliwość korzystania z profesjonalnej hali pneumatycznej 

przykrywającej boisko szkolne;  
 wszystkie sale wyposażone są w oczyszczacze powietrza.  
 

Oferta programowa 2023/2024 dla oddziału przedszkolnego: 
 

 realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego 
wzbogaconą o innowacje pedagogiczne: „Od sylaby do wyrazu”, 
„Dziecięca akademia twórczości”, „Taniec w zabawach”, „Sztuka 
origami”; 

 realizujemy Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności 
„Dwujęzyczne dzieci”; 
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 bierzemy udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym 
„Kreatywne prace plastyczne”; 

 bierzemy udział w ogólnopolskich projektach i programach m.in: „Eko 
Ludek”, „Cała Polska Czyta dzieciom”, „Kreatywny Przedszkolak”, „Mały 
Miś w świecie wielkiej literatury”, „Dzień Pluszowego Misia”, „Problem z 
głowy”, „Mysia w Europie”, „Czyste powietrze Wokół Nas”, „Mamo, 
Tato, wolę wodę”, „Terapia ręki dla każdego”, „Wróbelka Elemelka 
poznajemy, z kim przygody dzielić chcemy”; 

 organizujemy projekty „Tydzień z Brzechwą i Tuwimem”, „Dzień 
Drzewa”, „Cztery Pory Roku”;  

 prowadzimy zajęcia terapii pedagogicznej, rytmikę, gimnastykę 
korekcyjną; 

 rozwijamy i kształtujemy u dzieci umiejętności psychospołeczne; 
 prowadzimy zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki 

Sherborn, stosujemy metodę aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss; 
 w codziennej pracy stosujemy elementy pedagogiki zabawy, dziecięcą 

matematykę prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 
 korzystamy z zajęć nauki pływania na w miesiącach: III - VI; 
 prowadzimy ciekawe zajęcia sportowe – judo oraz taneczne - taniec 

nowoczesny, towarzyski, regionalny. 
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Misja szkoły: 
 

„Jesteśmy szkołą, która w życzliwej atmosferze oraz poszanowaniu 
indywidualnych potrzeb, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności, 

pozwalające odkrywać mądrość świata i budować więzi międzyludzkie”. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY: 
 Anna Perczyńska 

Szkoła Podstawowa nr 378 
im. Ignacego Jana Paderewskiego 

POŁOŻENIE SZKOŁY:  
Bródno. 
Bezpośredni dojazd: 

 autobusami linii 114, 126, 145, 156, 414. 
 tramwajem linii 1, 3, 4, 25. 

ADRES SZKOŁY: 
ul. Bartnicza 8 

03-358 Warszawa 
TELEFON: 

22 811 19 12  
ADRES e-mail:  

sp378@eduwarszawa.pl 
 STRONA INTERNETOWA: 

 https://sp378targowek.eduwarszawa.pl 
FACEBOOK: 

www.facebook.com/szkolapodstawowa378/ 
 

 

  
 
 
 
 DZIEŃ OTWARTY  

dla Rodziców i Dzieci 
6 lutego 2023 r. godz. 17.30 

Zapraszamy 

mailto:sp378@eduwarszawa.pl
http://www.sp378targowek.eduwarszawa.pl/
http://www.facebook.com/szkolapodstawowa378/
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Ogólne informacje o oddziale przedszkolnym: 
 
 planujemy otworzyć 1 oddział przedszkolny dla dzieci 6 - letnich; 
 opieka nad dziećmi codziennie w godzinach 7.00 - 17.00; 
 opiekę nad dziećmi sprawuje dwóch nauczycieli; 
 dzieci mają do dyspozycji własną salę nowocześnie wyposażoną w sprzęt 

multimedialny, nowe meble i nowe pomoce dydaktyczne. 
 

Warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo dzieciom                      
w oddziale przedszkolnym: 
 
 przestronna sala do zajęć edukacyjnych i do zabawy, nowoczesny  

i funkcjonalny plac zabaw; 
 przestrzenne korytarze, monitoring, a przy wejściu do szkoły 

wideodomofon; 
 szkolna stołówka, która zapewnia trzy wysokowartościowe posiłki 

(szkoła posiada certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”). 
 

Oferta programowa 2023/2024 dla oddziału przedszkolnego: 
 

 podstawa programowa kształcenia przedszkolnego wzbogacona                         
o metody pracy m.in.: edukacja matematyczna wg. E. Gruszczyk - 
Kolczyńskiej, zabawy muzyczno - ruchowe wg. Orffa oraz nauka języka 
angielskiego; 

 zajęcia dodatkowe: logopedia; 
 realizacja Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności 

„Dwujęzyczne Dzieci”; 
 opieka pedagoga, psychologa i szkolnej pielęgniarki; 
 nauka pływania na basenie w miesiącach III - VI. 
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Misja szkoły: 
„I iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŁOŻENIE SZKOŁY:  
Bródno. 
Bezpośredni dojazd autobusami linii:  

 104, 112, 204, 226 (przystanek Turmoncka) 
 132, 134, 169 (przystanek KS Polonez) 

DYREKTOR SZKOŁY: 
Beata Pajęcka-Pluta 

 

Szkoła Podstawowa nr 379 
im. Szarych Szeregów 

DZIEŃ OTWARTY  

dla Rodziców i Dzieci 
8 lutego 2023 r. godz. 16.00 - 17.00 

Zapraszamy 
 

ADRES SZKOŁY: 
ul. Turmoncka 2 

03-254 Warszawa 
TELEFON: 

22 811 19 08 
ADRES e-mail:  

sekretariat@szkolyszareszeregi.edu.pl 
STRONA INTERNETOWA: 
www.zs128.edupage.org 

FACEBOOK: 
www.facebook.pl/zs128 

 
 

 

  
 
 
 
 

mailto:sekretariat@szkolyszareszeregi.edu.pl
http://www.zs128.edupage.org/
http://www.facebook.pl/zs128
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Ogólne informacje o oddziale przedszkolnym:  
 

 planujemy otworzyć 1 integracyjny 20-osobowy oddział dla dzieci 6 - 
letnich; 

 opieka przez cały rok szkolny w godzinach 7.00 - 17.30;  
 trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek; 
 doświadczona kadra - 2 nauczycieli dla oddziału; 
 opieka specjalistów: nauczyciel współorganizujący kształcenie, 

pedagog, psycholog, logopeda. 
 

Warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo dzieciom                      
w oddziale przedszkolnym: 
 
 wejście do szkoły z wideodomofonem; 
 sala na parterze z tablicą multimedialną i oczyszczaczem powietrza; 
 szatnia z szafkami ubraniowymi przy wejściu do sali; 
 plac zabaw dla przedszkolaków, salka gimnastyczna. 

 

Oferta programowa 2023/2024 dla oddziału przedszkolnego: 
 
 realizacja programu wychowania przedszkolnego „Rozwój - Wychowanie 

- Edukacja”, Wydawnictwo Nowa Era; 
 zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
 realizacja Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności 

„Dwujęzyczne dzieci”; 
 nauka pływania na pływalni (w miesiącach III - VI); 
 uroczystości i imprezy okolicznościowe; 
 rytmika, dodatkowe zajęcia sportowe i muzyczne; 
 wycieczki tematyczne. 
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Misja szkoły: 
Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów na miarę XXI wieku poprzez:  

 zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego i 
harmonijnego rozwoju w atmosferze otwartości, życzliwości i szacunku; 

 wyposażenie w kluczowe kompetencje niezbędne do mądrego, 
odpowiedzialnego i twórczego funkcjonowania w podlegającym 
dynamicznym zmianom, różnorodnym wielokulturowym świecie; 

 wspieranie rozwoju w myśl zasady „podążaj za dzieckiem; 
 przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY: 
Sylwia Ciesielska - Kozarzewska 

 

Szkoła Podstawowa nr 398 
 

POŁOŻENIE SZKOŁY:  
Zacisze/Targówek Mieszkaniowy. 
Budynek usytuowany jest na terenie zielonym PGR, wśród osiedla 
mieszkaniowego „Amsterdam”.  
W pobliżu: Skwer Bolesława Dubickiego, pętla autobusowa, 
stacja Metro - Trocka.  
Dojazd autobusami linii: 120, 160, 256, 156, 169, 269. 
 

ADRES SZKOŁY: 
ul. Rembrandta 8 
03-531 Warszawa 

TELEFON: 
22 570 36 40 
22 695 30 82 

 sekretariat wew. 11 
ADRES e-mail:  

sekretariat.sp398@eduwarszawa.pl 
STRONA INTERNETOWA: 

https://sp398targowek.eduwarszawa.pl 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

DZIEŃ OTWARTY  
dla Rodziców i Dzieci 

7 lutego 2023 r. godz. 17.00 
Zapraszamy 

Wirtualny spacer po szkole: 

https://www.youtube.com/watch?v=LQJ4NAkAE1E 

 

mailto:sekretariat.sp398@eduwarszawa.pl
https://sp398targowek.eduwarszawa.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=LQJ4NAkAE1E
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Ogólne informacje o oddziale przedszkolnym: 

 aktualnie w trakcie budowy znajduje się moduł przeznaczony dla 
oddziałów przedszkolnych, w którym będą uczyć się także dzieci 6-letnie. 
Moduł będzie podlegał i jest integralną częścią SP 398; 

 planujemy otworzyć 9 oddziałów dla dzieci w wieku 3 - 6 lat; 

 
WAŻNA INFORMACJA: 

 aby zrekrutować dzieci do oddziałów przedszkolnych do nowego 
budynku w systemie rekrutacyjnym należy wybrać w rekrutacji 
przedszkolnej Szkołę Podstawową nr 398 (SP 398)  i zaznaczyć  oddział z 
określoną grupą wiekową;  

 w przypadku opóźnienia prac budowlanych bądź odbiorów,  grupy 
dzieci 5 - letnich oraz  6 - letnich będą mogły realizować edukację 
przedszkolną w budynku szkoły - SP 398 do czasu otwarcia nowej 
części. Pozostałe grupy dzieci 3 i 4 - letnich będą musiały zaczekać  na 
uruchomienie nowego budynku z uwagi na bezpieczeństwo i 
konieczność  usytuowania łazienek w salach; 

 
 dzieci w oddziale przedszkolnym realizują zajęcia w godz. 7.00 - 17.00; 
 zapewniamy 2 wykwalifikowanych nauczycieli oraz pomoc nauczyciela; 
 oferujemy odpłatnie 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek; 
 zapewniamy opiekę pielęgniarki szkolnej; 
 dzieci objęte są wsparciem specjalistów szkolnych: logopedy, terapeuty 

pedagogicznego, pedagoga i psychologa. 
 

Warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo dzieciom                      
w oddziale przedszkolnym: 
 
 oddzielne, bezpieczne wejścia z kodem dostępu (pestki dostępowe)dla 

wychowanków oddziałów przedszkolnych; zamykane w trakcie pobytu 
dzieci w placówce; 

 dla każdego oddziału przedszkolnego osobna sala, przy każdej sali 
umieszczono dozownik z płynem dezynfekcyjnym; 

 duże, przestronne pomieszczenia lekcyjne z widnym zapleczem 
dydaktycznym; 

 sale wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce 
dydaktyczne, dostosowane do potrzeb i wieku dzieci 6-letnich; 
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 oddzielne, nowoczesne toalety, usytuowane w bezpośredniej bliskości 
sali; 

 zamykane szafki na ubrania wierzchnie w strefie zerówkowicza w szatni; 
 oddział przedszkolny zlokalizowany jest na parterze, w skrajnym skrzydle 

budynku; 
 dzieci mają do dyspozycji bezpieczne patio oraz plac zabaw z wydzieloną 

częścią sensoryczną, salę tańca, salę ćwiczeń, bibliotekę i czytelnię 
multimedialną; 

 

Oferta programowa 2023/2024 dla oddziału przedszkolnego: 

 podczas pobytu dziecka w oddziale realizowana jest podstawa 
programowa wychowania przedszkolnego; 

 dzieci realizują wybrane treści z wykorzystaniem sprzętu 
multimedialnego; 

 proponujemy dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla dzieci: rytmikę, 
gimnastykę korekcyjną, język angielski, religię, zajęcia kształtujące 
kompetencje emocjonalno-społeczne; 

 nauka pływania na basenie (w miesiącach: III - VI); 
 w szkole realizowany jest Międzynarodowy Program Powszechnej 

Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 



41 
 

 
 

 

 

 

Pierwsze Dni w przedszkolu w szkole - rady dla rodziców. 

Rodzice odgrywają niebagatelną rolę w przygotowywaniu dziecka do pójścia do zerówki, a w 
dłuższej perspektywie do szkoły. Bardzo możliwe, że Państwa dziecko przygodę z edukacją 
rozpocznie właśnie w szkole, w której skończy zerówkę. Zatem podpowiadamy, w jaki sposób 
„oswoić” dziecko z przedszkolem w szkole. 

Każdemu z nas zależy na tym, by dziecko czuło się w szkole dobrze, bezpiecznie i 
komfortowo. Jeśli pozytywnie nastawimy dziecko do nowego etapu w życiu, sami będziemy 
mieli lepsze samopoczucie, obserwując jak bardzo cieszy się ono na myśl o nowym dniu w 
szkole, spotkaniu z rówieśnikami i nauczycielami. Dzięki temu nauczymy dziecko również 
samodzielności i damy mu możliwość szerszego poznania świat, niż sami bylibyśmy w stanie 
zapewnić. A to przecież jest bardzo istotne! 

Jak przygotować dziecko do wymagań i zasad panujących 
 w przedszkolu w szkole? 

Kupujcie razem z dzieckiem wyprawkę przyszłego ucznia. Jeśli dziecko samo wybierze 
kapcie, kolorowe kredki czy też woreczek na strój do ćwiczeń, wtedy przychodząc do szkoły 
we wrześniu będzie miało coś swojego, co do niego należało wcześniej i będzie mu łatwiej, 
choć to tylko przedmioty. 

Pozwalajcie dziecku oglądać wszystko, co wspólnie kupiliście, tyle razy, ile zechce. 
Oglądanie można zamienić w zabawę; można opowiadać dziecku, do czego te przedmioty 
będą mu służyły, jakie cudowne rzeczy można za ich pomocą zrobić i czego one nauczą. 

Kupcie dziecku książeczkę o szkole. Doskonali specjaliści, pedagodzy, psycholodzy i 
terapeuci napisali książki o szkole w sposób doskonale przystosowany do sposobu 
przyswajania przez dziecko wiedzy o świecie. Jeśli poczytacie - lub samo to zrobi - dziecku 
takie publikacje, odkryjecie przed nim „nieznany świat”, sprawicie, że przestanie się go bać i 
wzbudzicie ciekawość, która sprawi, że pójdzie do szkoły z przyjemnością. Znakomitym 
pomysłem jest zapisanie dziecka do biblioteki dla dzieci. 

Opowiedzcie dziecku, jak to było, gdy sami byliście w zerówce. Przedstawcie szkołę jako 
miejsce przyjazne, pełne zabawy i ludzi, którzy są przyjaźni. Mówcie o tym, jak wspaniale 
wspominacie czas spędzony w zerówce. Jeśli dziecko ma świadomość, że rodzice lubili szkołę, 
nie będzie się go obawiało, a wasza postawa wzmocni jego przekonanie, że każdy chce być 
przedszkolakiem w szkole. 
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Nauczcie dziecko piosenki lub wierszyka o szkole. Poczuje się ono pewniej, gdy dowie się od 
was, że w szkole nauczy się ich o wiele więcej. Wytłumaczcie, że zdobywanie wiedzy jest 
bardzo ważne, bo pozwala lepiej zrozumieć otaczający świat i ludzi, a panie w zerówce 
potrafią zrobić to doskonale. 

Zaproponujcie dziecku, by pobawiło się z Wami w przedszkole w szkole. Zorganizujcie 
dziecku w domu dzień podobny do tego, jak wygląda w zerówce. Pobawcie się z nim, 
zorganizujcie mini zajęcia dydaktyczne, poćwiczcie czynności samoobsługowe, poczytajcie z 
dzieckiem książki, zjedzcie podwieczorek. Jeśli zapoznacie dziecko z nowym rytmem dnia, 
łatwiej mu będzie przystosować się do nowych reguł. 

Pozwólcie wybrać dziecku zabawkę, która razem z nim pójdzie do przedszkola w szkole. 
Niech ma towarzysza, któremu może opowiedzieć o swoich smutkach lub radościach. Da mu 
to poczucie bezpieczeństwa, będzie kojarzyło się z domem i ułatwi oczekiwanie na rodziców. 

Każdy dziecko jest inne! Ma swoją osobowość, charakter, upodobania, zainteresowania i 
lęki. Nie ukrywajmy więc przez nauczycielem żadnych istotnych informacji o dziecku, mając 
płonną nadzieję, że „może się nie wyda, może się nic nie zdarzy lub może jakoś to będzie”. 
Nauczyciele w przedszkolu w szkole to osoby wykształcone, kompetentne i doświadczone w 
swoim zawodzie – naprawdę zrozumieją wiele, a często nawet pomogą! 

13 podstawowych informacji, które warto przekazać nauczycielowi 
w przedszkolu w szkole: 

1. Czy dziecko lubi się bawić z rówieśnikami lub rodzeństwem i jakie zabawy 
najczęściej je interesują? 
2. Czy dziecko jest otwarte na nowe wrażenia i ludzi? Jak to okazuje? 
3. Czego dziecko się boi? 
4. Jaki rodzaj zabawek dziecko preferuje i czym bawi się najczęściej? 
5. Jakie sytuacje powodują u dziecka płacz lub zdenerwowanie? 
6. Czego dziecko nie lubi jeść, a co lubi najbardziej? 
7. Jakie czynności samoobsługowe dziecko wykonuje samodzielnie, a przy których 
potrzebuje pomocy? 
8. Co najlepiej dziecko uspokaja? 
9. Jakie są mocne strony dziecka (rysowanie, lepienie z plasteliny, uczenie się wierszy, 
śpiewanie, aktywność fizyczna, aktywność słowna itp.)? 
10. Jakich czynności dziecko nie lubi wykonywać? 
11. Jak można zmotywować dziecko do podjęcia nowych działań? 
12. Jakie były dotychczasowe reakcje dziecka na rówieśników? 
13. W jaki sposób dziecko okazuje zdenerwowanie i smutek? 
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Jak zminimalizować negatywne skutki adaptacji 
dziecka do przedszkola w szkole? 

Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj 
je i wyjdź, przekazując dziecko nauczycielowi. 

Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu - jeśli zrobisz to choć raz, będzie 
wiedziało, że łzami można wszystko wymusić. 

Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do szkoły, to coś dostaniesz; kiedy będziesz odbierać dziecko, 
możesz dać mu maleńki prezent, ale nie może to być forma przekupywania, lecz raczej 
nagrody. Z czasem ten bodziec stanie się zbędny. 

Kontroluj, co mówisz. Zamiast: „już możemy wracać do domu”, powiedz: „teraz możemy iść 
do domu”. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk. 

Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po powrocie do domu opowiedziało, co wydarzyło 
się w szkole – to powoduje niepotrzebny stres. 

Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je 
do szkoły tata lub inna osoba, którą dziecko zna. 

Staraj się określać, kiedy przyjdziesz po dziecko w miarę dokładnie: nie mów „przyjdę, 
kiedy skończę pracę”, ponieważ dziecko nie wie, o której godzinie rodzice ją kończą. Lepiej 
powiedzieć: „odbiorę cię z przedszkola po podwieczorku/po obiedzie”. To dla dziecka dobra 
miara czasu, gdyż wie, kiedy są posiłki. Najważniejsze jest to, by DOTRZYMYWAĆ SŁOWA! 

Nie okazuj negatywnych emocji: nie płacz, nie wracaj do szatni lub sali, gdy słyszysz, że 
dziecko płacze. Takie zachowania są u dziecka rozpoczynającego funkcjonowanie poza 
środowiskiem rodzinnym zupełnie normalne! Jednak kiedy zobaczy, że rodzic czuje się 
niepewnie w sytuacji pozostawiania swej pociechy w przedszkolu, będzie miało wrażenie, że 
dzieje się coś złego, a to spotęguje stres.  

Każde dziecko uspokaja się w zasadzie od razu po zamknięciu drzwi do sali, ponieważ 
absorbują je nowi koledzy, wielość zabawek, a życzliwa i uśmiechnięta pani zawsze dziecko 
uspokoi, zajmując uwagę dziecka czymś miłym i pozytywnym. 

Tłumacz dziecku, że reguły obowiązujące w przedszkolu w szkole są dobre. Dzieci lubią, gdy 
ich świat jest uporządkowany i ma swoją harmonię. Brak zasad i wymogów ze strony 
nauczyciela sprawia, że dziecko odczuwa chaos, a to powoduje z kolei brak poczucia 
stabilności i bezpieczeństwa w nowym miejscu. 

Wszystkie wątpliwości lub pytania kieruj do nauczyciela. To osoba, która spędza 
z dzieckiem większość dnia, więc doskonale je zna i jest kompetentna w swoim zawodzie. Na 
pewno uzyskasz pomoc i osiągniesz porozumienie. Dziecko widząc, że rodzice rozmawiają 
z nauczycielem, czuje się bezpieczne. 
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