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Przedszkole Miasto Dzieci istnieje od 2003 roku. To miejsce dla Twojego dziecka! 
Przedszkolaki zdobywają tu wiedzę i nowe umiejętności w uporządkowany, zaplanowa-
ny sposób, co ułatwi im życiowy start, zbuduje pewność siebie i uwolni kreatywną 
energię.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi organizacji naszej placówki 
w nadchodzącym roku przedszkolnym. Wierzymy, iż okażą się one dla Państwa  
atrakcyjną propozycją.

Nowoczesne przedszkole

Kreatywna zabawa i działanie dziecka podstawą edukacji!

Zrównoważony rozwój umysłowy i sensomotoryczny gwarantuje naszym absolwentom
dobre przygotowanie do kolejnych etapów edukacyjnych. Twoje dziecko będzie rozbudzone 
poznawczo, poszukujące i ciekawe świata.

Przedszkole gwarantuje osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Zaszczepiamy pasję zdobywania wiedzy i odkrywania świata!

Nad zrównoważonym rozwojem czuwa psycholog przedszkolny.

Dbamy o rozwój społeczny realizując autorskie programy profilaktyczne.



Naszym celem jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci uczęszczających do 
naszego przedszkola. W małych grupach dostosowujemy działania dydaktyczne do indywidual-
nych potrzeb i możliwości dziecka. Szczególny nacisk kładziemy na:

Magia nauki - zajęcia programowe

Konstrukcyjne.

Manipulacyjne.

Lokomocyjne.

Rozwijanie zdolności twórczych.

Ćwiczenia relaksujące.

Ćwiczenia energetyzujące.

Myślenie projektowe.

Porządkowanie rzeczywistości.

Wspomaganie rozwoju umysłowego.

Ćwiczenia z Ozobotem (roboty do kodowania).

Zabawy na macie do kodowania.

Szyfrowania i kodowanie.

Doświadczenia i eksperymenty.

Projekty badawacze.

Projekty lokalne.

Aktywne działanie dziecka Kodowanie i programowanie

Zaplanowany proces uczenia się.

Wnioskowanie.

Myślenie przyczynowo-skutkowe.

Prezentacje multimedialne.

Aplikacje internetowe.

Narzędzia edukacyjne.

Logiczne myślenie Nowoczesne pomoce edukacyjne

Rozwój ruchowy Metodą Projektu Zabawy

Aktywną zabawę

Edukację matematyczną



Magia nauki - zajęcia programowe

Edukację językową

Zajęcia z języka angielskiego 5 razy 
w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

Nauka języków obcych

Zajęcia prowadzone metodą immersji 
„zanurzenia”.

Intuicyjne nabywanie kompetencji 
językowych, występy anglojęzyczne.

Dodatkowe zajęcie językowe: 
niemiecki, rosyjski, chiński i inne.

Nauka czytania i pisania

Codzienna gimnastyka buzi i języka.
Różnorodność metod aktywizujących.

„Glottodydaktyka” codzienne zanurzenie
w świecie liter i głosek.

Wykorzystanie autorskich projektów
edukacyjnych.

Przygotowanie dziecka do obowiązku
szkolnego.



Metoda projektu Teatr na kółkach Wspólne wyjścia

Prezentacje mutlimedialne Imprezy okolicznościowe Dzień bohatera

Programy edukacyjne realizujemy w 
sposób kompleksowy z                       

wykorzystaniem projektów                 
badawczych.

Zapraszamy grupy teatralne na naszą 
magiczną scenę. Prawdziwa sztuka 

uwalnia niespotykane emocje i 
wyobraźnię.

Dzieci wraz z wychowawcami     
wspólnie odwiedzają biblioteki,

kina, teatry, muzea, planetarium, 
parki i place zabaw.

W ciągu roku organizujemy imprezy 
okolicznościowe. Zapraszamy dzieci 
na wspólne nocowanie, pieczenie 

pizzy, pikniki rodzinne, liczne 
konkursy fotograficzne i plastyczne.

Urodziny przedszkolaków obchodzimy 
w wyjątkowy sposób. Dzień bohatera 

to czas dla dziecka, możliwość 
zaprezentowania jego zainteresowań 

przed swoimi rówieśnikami.

Zabieramy dzieci do najdalszych 
zakątków świata przy pomocy 
prezentacji multimedialnych. 

Program „Mały Podróżnik”         
przedstawia świat w atrakcyjnej 

formie.  

Poszerzanie horyzontów

Każdego miesiąca zapraszamy do naszego przedszkola niesamowitych gości, rozbudzając 
poznawczo nasze dzieci już od najmłodszych lat. 



Nowoczesa przestrzeń edukacyjna

DOMEK CZERWONY

DOMEK FIOLETOWY

DOMEK BŁĘKITNY

DOMEK ŻÓŁTY

Przedszkole Miasto Dzieci zostało podzielone na pięć kolorowych sal, gdzie dzieci mogą odby-
wać  swoje aktywności w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Posiadamy przestronny i 
nowowczesny plac zabaw. Dzieci w zależności od warunków pogodowych  przebywają na 
świeżym powietrzu i są stale pod opieką wychowawców.



Nowoczesa przestrzeń edukacyjna

Świeże posiłki

Czyste powietrze

Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu ze świeżych produktów. Dziecko może liczyć 
na cztery w pełni zdrowe i nielimitowane posiłki w ciągu dnia. Posiadanie własnej kuchni 
pozwala nam przestrzegać zaleceń dietetycznych dzieci z alergiami pokarmowymi. Podając 
maluchom świeże warzywa i owoce kształtujemy dobre nawyki żywieniowe.

DOMEK ZIELONY

DUŻY HOL

Dbamy o czystość budynku oraz o czystość powietrza znajdującego się w przedszkolu. W 
każdej kolorowej sali, gdzie dzieci odbywają większość swoich zajęć i aktywności znajduje się 
oczyszczacz powietrza. Stale monitorujemy zanieczyszczenie powietrza i uruchamiamy      
urządzenia gdy sytuacja tego wymaga.

podwieczorek - 15:00
owoce i przekąski - 17:15

śniadanie - 09:00
obiad dwudaniowy - 12:30



Przedszkole prowadzi nabór na rok 2019/2020

Zapisy do Przedszkola Miasto Dzieci są przyjmowane poprzez naszą stronę internetową.
Wejdź na adres www.miastodzieci.edu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Pamiętaj, że możesz skorzystać z darmowego dnia próbnego dla swojego dziecka.
Masz pytania bądź masz problem z formularzem ? Zadzwoń do nas 22 423 15 00.

Zapisy uzupełniające 4,5,6 latki

Grupa matematyczno-językowa 2 i 3 latki czesne 1210 zł

czesne 1210 zł

lub 1510 zł *(grupa anglojęzyczna)

ZAPISZ SWOJE DZIECKO JUŻ DZIŚ

opieka dzienna w godzinach 7-18

opieka i nadzór logopedy oraz psychologa

cztery świeże posiłki w ciągu dnia przygotowywane 
we własnej kuchni (specjalne menu dla alergików)

bogaty program atrakcji i wydarzeń w przedszkolu

program nauczania zapewniający pewny start w szkole

rozwój kompetencji języka polskiego 
(dążenie do umiejętności pisania i czytania)

autorskie programy edukacyjne realizowane 
w ciągu roku

nauka języka obcego dopasowana do potrzeb 
każdego dziecka

edukacja matematyczna wspomagająca pewny 
start w progi szkoły

zajęcia kodowania i programowania

podręczniki i ćwiczenia w cenie czesnego

Pełen pakiet opiekuńczy

Pełen pakiet edukacyjny



Zajęcia adaptacyjne dla dzieci

Oferta zajęć adaptacyjnych „Miasteczo Maluchów”. To cykliczne zajęcia adaptacyjne, organizo-
wane wyłącznie dla dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola. Realizowanie progra-
mu (opartego o zabawy fundamentalne Gordona Drydena) poprzez gry i zabawy dydaktyczne 
mające na celu:

Zajęcia stymulują rozwój dziecka, dają poczucie bezpieczeństwa i ćwiczą zasady współżycia z 
dziećmi oraz dorosłymi. Ułatwiają rozwój społeczny i emocjonalny. W ostatnim tygodniu sierp-
nia zajęcia pt. "Miasteczko Maluchów" są organizowane codziennie.
Dzieci zapisane do przedszkola przed terminem rozpoczęcia tych zajęć uczęszczają w nich w 
ramach opłaty wpisowej. 

Zapisy na zajęcia adaptacyjne są przyjmowane poprzez naszą stronę internetową.
Wejdź na adres www.miastodzieci.edu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń do nas 22 423 15 00.

koszt 960 zł

rozwijanie logicznego myślenia
doskonalenie pamięci oraz spostrzegawczości

konstruowanie poprawnych wypowiedzi
rozszerzanie słownictwa

spotkania raz w tygodniu - 2,5 godziny
grupy od 6 do 12 osób

w zajęciach uczestniczy rodzic (opiekun)

brak opłaty wpisowej

Sprawy organizacyjne:

od października 2018 do końca czerwca 2019



Czesne w okresie wakacyjnym

Wysokość czesnego za miesiąc lipiec i sierpień każdego roku może ulec redukcji z tytułu 
nieobecności dziecka w tym okresie. Jednym z warunków koniecznych do uzyskania   
redukcji w wyznaczonym terminie czesnego, jest złożenie Przedszkolu, pisemnej informacji 
o okresie wakacyjnej nieobecności dziecka w przedszkolu. W takim przypadku redukcja 
czesnego, o której mowa powyżej dokonywania będzie według poniższych zasad:

Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 1210 zł. 
Wysokość opłaty jest stała i nie ulega zmianie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

40 % - redukcji od podstawowej stawki czesnego w przypadku ciągłej czterotygodniowej 
w skali miesiąca nieobecności dziecka.

30 % - redukcji od podstawowej stawki czesnego w przypadku ciągłej trzytygodniowej w 
skali miesiąca nieobecności dziecka.

20 % - redukcji od podstawowej stawki czesnego w przypadku ciągłej dwutygodniowej w 
skali miesiąca nieobecności dziecka.

Redukcja czesnego o której mowa powyżej jest dokonywana z góry w oparciu o pisemną 
bądź elektroniczną deklarację rodzica i obejmuje wyłącznie tygodnie kalendarzowe.

Opłaty - szczegóły

grupa matematyczno

językowa

Czesne:

1210 zł

grupa anglojęzyczna 1510 zł

1100 zł

wliczone
w czesne

ok. 30 zł

Wpisowe

Podręczniki

Opcjonalnie 
Ubezpieczenie
grupowe dziecka

TYTUŁ KWOTA OPIS TERMIN I FORMA
PŁATNOŚCI

comiesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu zawierająca w 
sobie całodzienną opiekę, koszt podręczników i pomocy dydaktycz-
nych dla dzieci, wyżywienie oraz zajęcia dydaktyczne przedstawio-
ne w progamie. W przypadku zapowiedzianej nieobecności dziecka 

do godziny 08:30 zwracana jest dzienna stawka żywieniowa w 
wysokości 10 zł.

podstawowa, jednorazowa, bezzwrotna opłata pobierana w chwili 
zapisania dziecka do przedszkola (nie jest ona powtarzana w 

kolejnych latach uczęszczających przez dziecko do przedszkola).

określenie podręczników i zeszytów ćwiczeń wykorzystywanych w 
procesie nauczania nastąpi w czerwcu 2018 roku. Koszt ćwiczeń i 

podręczników jest wliczony w kwotę czesnego.

określenie dokładnej kwoty ubezpieczenia zostanie dokonane przez 
towarzystwa ubezpieczeniowe na początku roku szkolnego.

co miesiąc, z góry, do 
5 dnia każdego 

miesiąca na konto 
bankowe lub w kasie 

przedszkole

jednorazowo, w terminie 
5 dni od daty podpisania 

umowy

koszt wliczony w 
kwotę czesnego

w październiku


