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INFORMACJE  ORGANIZACYJNE DLA  RODZICÓW 

 DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 226  

„MAŁEGO EUROPJCZYKA” W ROKU SZK. 2019/2020  

 

 

I. Powitanie. 

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie 

serdecznie wita rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w imieniu własnym, 

nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola. Dziękujemy Państwu za wybranie naszego 

przedszkola, za okazane nam zaufanie i życzymy wspólnej, owocnej pracy dla dobra Waszych dzieci, 

uśmiechu na twarzach dzieci oraz zadowolenia i satysfakcji z wyboru przedszkola. 

 

II. Przedstawienie charakteru przedszkola - misja, wizja.  

Jesteśmy ,,Przedszkolem dobrego startu w szkole” zgodnie z certyfikatem nadanym naszej placówce 

przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Głównym celem naszej pracy  jest przygotowanie dzieci do 

bezstresowego przekroczenia progu szkoły oraz  zapewnienia dzieciom wszechstronnego rozwoju i 

przygotowania do codziennego życia, tak aby umożliwić naszym wychowankom sukces u progu szkoły 

z jednoczesnym rozwijaniem ich zdolności, predyspozycji i zainteresowań. Ponadto  podkreślamy, że 

przedszkole publiczne to miejsce gdzie trafiają dzieci potrzebujące wsparcia, z orzeczeniami i 

opiniami psychologicznymi, dzieci  nie koniecznie grzeczne, ale dzieci, które gdzie indziej nie znalazły 

swojego miejsca. Przedszkole 226 to taka placówka, która stawia sobie za punkt honoru pomoc 

potrzebującym  i trzeba się liczyć z tym, zapisując dziecko do tego przedszkola, że w grupie może się 

znaleźć dziecko, które nie będzie przestrzegało norm społecznych, będzie sprawiało kłopoty 

wychowawcze, a my nauczyciele i rodzice wszystkich dzieci w grupie będziemy szukać sposobu, aby 

pomóc takiemu dziecku. Muszą się Państwo liczyć z tym, że te działania będą trwały, bo zmiany w 

zachowaniu nie zachodzą w ciągu tygodnia, ale modelowanie zachowania dziecka, trwa czasami 

miesiącami. My jesteśmy do tego przygotowani, jednak prosimy rodziców o cierpliwość i 

wyrozumiałość w stosunku do dzieci, które wymagają wsparcia. Dzieci, nie sprawiające kłopotów są 

mile widziane w każdej placówce publicznej i niepublicznej, więc można znaleźć takie miejsce dla 

dziecka jakie Państwu odpowiada. Dla dziecka trudnego, z problemami, które wymaga wsparcia 

nauczycieli i specjalistów niełatwo znaleźć miejsce, bo nikt nie lubi kłopotów, dlatego my ogłaszamy, 

że jesteśmy taką placówką, która nie boi się wyzwań i problemów i chcemy pomagać. Drodzy rodzice 

wy też musicie wiedzieć, być przekonani, że  wyznajecie takie same poglądy, bo tylko wtedy będziecie 

zadowoleni z placówki do, której zapisaliście swoje dziecko. Takie dzieci są wśród nas, i my 

zapraszamy je, bo tu jest ich miejsce. 

 

III. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 

„Małego Europejczyka” jest opublikowana na stronie internetowej przedszkola 

http://przedszkole226.waw.pl/organizacja/dokumenty  

 

IV. Organizacja pracy w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 226 ,,Małego Europejczyka” 

w Warszawie 

Dyrektor przedszkola: mgr Ewa Kulikowska 

http://przedszkole226.waw.pl/organizacja/dokumenty


Wicedyrektorzy: mgr Elżbieta Jasińska, mgr Krystyna Kozłowska 

Nauczyciele: 

1. POZIOMKI – mgr Agnieszka Ciołek, mgr Ewa Miegoć; 

2. KANGURKI – Olga Krysztofik, mgr Monika Senator; 

3. SOWY  – mgr Agnieszka Kozłowska, Ewa Kszczotek; 

4. KRASNALE – mgr Beata Banasik, mgr Dorota Jaźwiecka; 

5. JEŻYKI – mgr Ewa Odorowicz, mgr Izabela Rój; 

6. MOTYLKI – mgr Barbara Bobrowska, mgr Hanna Kostromska; 

7. JAGÓDKI – mgr Elżbieta Drzewowska-Szewczyk, mgr Joanna Pacholczyk-Mizdalska; 

8. KOTKI – mgr Iwona Miechowiecka, Żaneta Szczerba, mgr Ewelina Kędzierska; 

9. MISIE – mgr Emilia Boniakowska, mgr Katarzyna Trochim, mgr Patrycja Hardej-Adamczyk; 

10. WRÓBELKI – mgr Katarzyna Mucha, mgr Ewa Szewczyk, mgr Anna Kaczor; 

11. BIEDRONKI – Anna Gąsiorek, mgr Małgorzata Herman, mgr Agnieszka Mierzejewska; 

12. PSZCZÓŁKI – mgr Monika Słupska, mgr Aneta Żebrowska, mgr Justyna Wyrzykowska; 

13. SŁONECZKA – mgr Elżbieta Karwowska-Godun, mgr Ewelina Wojtkowska, mgr Karolina 

Biernat; 

14. TYGRYSKI – mgr Ewelina Brzezińska, mgr Anna Kamińska; 

15. ŻABKI – mgr Agnieszka Jęczarek; 

Specjaliści 

 Logopedzi: Marta Barańska, mgr Jolanta Cechowska, mgr Marta Podbielska; 

Psycholodzy: mgr Elżbieta Jasińska, mgr Martyna Rosłoniec; 

Terapeuta SI: mgr Izabela Bułach 

Rehabilitant ruchowy: mgr Izabela Bułach 

Pracownicy administracji 

Kierownik gospodarczy: Jolanta Prusik godz. pracy 8 – 16 

Starszy Specjalista: Wanda Koc godz. pracy 9 – 17 

Sekretarka Anna Hojan godz. pracy 7.30 – 15.30 

 

V. Oferta edukacyjna 

 W naszym przedszkolu prowadzimy  zajęcia dydaktyczne poszerzające  ofertę edukacyjną 

przedszkola:          

 Taniec, śpiew, muzyka,  

 Kreatywny matematyk,  

 Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej , 

 Zajęcia kształtujące kreatywność dzieci z wykorzystaniem komputera i tablic 

multimedialnych, 

 oraz język angielski w każdej grupie w ramach podstawy programowej. 

 Od października br. zapraszamy dzieci z grup „0” na zajęcia w ramach „Sportowego 

przedszkola”, dzięki współpracy z Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy. 

 Planujemy  zorganizowanie zajęć dla dzieci z Policją, Strażą Miejską i innymi instytucjami, z 

którymi staramy się nawiązać współpracę. 

 Bierzemy udział w różnego rodzaju programach finansowanych przez miasto, aby 

uatrakcyjnić dzieciom pobyt, jak Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, pozyskując dodatkowe 

środki finansowe. 

 Oprócz tego nauczyciele pozyskują dodatkowe środki na działania z dziećmi uczestnicząc w 

różnych programach i projektach, e- twinning , Erasmus +, itp.  



 Od przyszłego roku kontynuujemy realizację projektu unijnego „Mały Europejczyk zdrowy, 

aktywny i kreatywny...” i rozpoczynamy realizację drugiego projektu „Mały Europejczyk w 

świecie nowoczesnych technologii”, oba projekty oraz dwa wcześniejsze zostały opracowane 

w naszym przedszkolu i pozyskaliśmy już do tej pory ponad 100 tysięcy euro dodatkowych 

środków unijnych.      

 Przedszkole włącza się w szereg akcji charytatywnych na rzecz różnych instytucji, bardzo 

prosimy Państwa o spojrzenie łaskawym okiem na krzywdę ludzi i zwierząt i wsparcie 

finansowe lub rzeczowe ogłaszanych akcji. 

 

VI. Rodzice będący w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty za 

żywienie przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Bardzo proszę wszystkich rodziców w szczególnie trudnej 

sytuacji materialnej o zgłaszanie się do sekretariatu. Będziemy starali się Państwu pomóc. Placówka 

publiczna jest miejscem, w którym żadna osoba potrzebująca nie zostanie pozostawiona sama sobie. 

Prosimy tylko o indywidualny kontakt. 

Cały sekretariat jest Państwu w stanie udzielić informacji na każdy interesujący Państwa temat lub 

wyjaśnić sprawę, pogłębić wiedzę i przekazać ją Państwu niezwłocznie.  

Proszę z każdą sprawą zgłaszać się do nauczycieli do sekretariatu lub bezpośrednio do dyrektorów, a 

my zrobimy wszystko, aby spełnić Państwa oczekiwania i abyście byli Państwo zadowoleni. 

 

VII. Opłaty za przedszkole wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca. Wysokość opłat za dany miesiąc 

publikowana jest na początku każdego miesiąca na portalu iPrzedszkole, poprzez który także należy 

zgłaszać nieobecność dziecka w przedszkolu. Prosimy o terminowe regulowanie płatności. Zasady 

odpłatności są określone w statucie przedszkola  

http://przedszkole226.waw.pl/organizacja/dokumenty  

Stawka żywieniowa od października 2019 roku wynosi 12 zł za dzień pobytu dziecka w przedszkolu. 

Podwyższenie stawki jest konieczne ze względu na znaczny wzrost cen żywności. Opłata za żywienie  

jest jednakowa we wszystkich przedszkolach publicznych w Dzielnicy Białołęka. 

Wszelkich dodatkowych, indywidualnych informacji na temat opłat za przedszkole udziela kierownik 

gospodarczy nr tel. wew. 31 Pani Jolanta Prusik.  

 

VIII. Najważniejszym zadaniem przedszkola i rodziców jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa 

od pierwszego dnia pobytu w przedszkolu. 

Aspekty zachowania rodziców decydujące o bezpieczeństwie dzieci: 

1) dzieci poruszają się po przedszkolu tylko pod opieką osób dorosłych, rodziców, nauczycieli. Ze 

względów bezpieczeństwa dziecko samo nie może wejść, ani wyjść z przedszkola, 

2) dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców i osoby przez nie upoważnione na piśmie, nie 

wydamy dziecka żadnej osobie przypadkowej, bez względu na sytuację, 

3) każda osoba odbierająca dziecko z przedszkola musi na prośbę okazać dowód osobisty lub inny 

dokument pozwalający zidentyfikować osobę, dlatego prosimy dysponować dokumentem na co 

dzień, 

4) przepisy mówią , że osoba odbierająca dziecko z przedszkola  musi być osobą zapewniającą 

dziecku pełne bezpieczeństwo, a zgodnie z orzeczeniem sądu taka osoba to osoba pełnoletnia. 

Tylko takie osoby mogą być przez rodzica upoważnione. Kontrola pod względem bezpieczeństwa 

jakiej przedszkole zostało poddane wydała takowe zalecenie i do jego realizacji jesteśmy 

zobligowani. 

http://przedszkole226.waw.pl/organizacja/dokumenty


5) Bardzo prosimy rodziców o powstrzymanie się od wchodzenia do sal przedszkolnych po dzieci, a 

wykorzystanie wideodomofonów, ze względów bezpieczeństwa, aby żadna osoba postronna nie 

mogła wejść do sali dziecięcej. 

6) względy bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach zmuszają nas do zastanowienia się nad kwestią 

otwartych drzwi. 

7) do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe, w przedszkolu nie podajemy żadnych leków, 

działamy zgodnie z zasadami pierwszej pomocy, a w sytuacjach wykraczających poza zakres 

udzielania pierwszej pomocy wzywamy pogotowie ratunkowe, 

8) furtki prowadzące na teren przedszkola są zawsze zamykane przez rodziców, a rodzice nie uczą 

dzieci jak można otworzyć drzwi i furtkę, 

9) drzwi wejściowe do przedszkola o godzinie 10.00-12.00 będą zamykane na klucz i będzie 

utrudniony dostęp do przedszkola, dlatego prosimy, aby przyprowadzać dzieci odpowiednio 

wcześnie, 

10) przy drzwiach w godzinach odbioru dzieci, czyli 13.30- 17.30 dyżuruje pracownik przedszkola, 

który dba o bezpieczeństwo przy drzwiach wejściowych. Do zakresu obowiązków pracownika 

należy czuwanie, aby żadne dziecko bez opieki nie spacerowało po przedszkolu oraz tym bardziej 

nie opuściło przedszkola, 

11) po odebraniu dziecka z ogrodu rodzice opuszczają teren przedszkola 

12) rodzic ma obowiązek odbierać dziecko tylko wtedy  gdy jest w stanie zapewnić mu 

bezpieczeństwo, a więc nie pod wpływem środków odurzających lub napojów alkoholowych. 

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa dzieci prosimy o bezwzględne stosowanie się do wyżej 

wymienionych zasad. 

 

 

 

 


