


INFORMACJE

Przedszkole nr 403 znajduje się przy   

ul. Góralskiej 1 w Warszawie. Budynek 

został oddany do użytku 9 marca 

1987r. Przedszkole mieści się w 

wolnostojącym, piętrowym budynku. 

Do środka można dostać się dwoma 

wejściami, osobno dla dzieci młodszych 

oraz starszych. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa teren przedszkola 

objęty jest całodobowym 

monitoringiem. Wejście do przedszkola 

zabezpieczone jest specjalnym kodem, 

który udostępniany jest wyłącznie 

rodzicom dzieci oraz osobom 

upoważnionym do ich odbioru. 



INFORMACJE

• Godziny otwarcia przedszkola to 7:00 - 17:30,

• W przedszkolu funkcjonuje 6 grup,

• Wszystkie dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach dodatkowych takich jak: język angielski                 

i zajęcia sportowo-ruchowe, 

• Dzieci objęte są pomocą logopedyczną,

• Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego,

• Przedszkole ma własną kuchnię. Kuchnia przygotowuje 4 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, 

obiad składający się z 2 dań oraz podwieczorek. Przedszkole współpracuje z dietetykiem,

• W każdej z sal znajdują się oczyszczacze powietrza,

• W ogrodzie wydzielone są place zabaw wyposażone w sprzęt dostosowany do wieku dzieci,



INFORMACJE

• W 2016r. plac zabaw znajdujący się na terenie przedszkola został całkowicie zmodernizowany,

• W każdej sali znajdują się monitory interaktywne lub tablice multimedialne przeznaczone do 

pracy z dziećmi,

• Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki pracujące w systemie zmianowym oraz pracownik 

obsługi. Dodatkowo w grupie dzieci 3-letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela,

• Grupy liczą 25 dzieci. Wyjątkiem jest grupa VI „Sówki”, w której jest 18 dzieci,

• Stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 10zł/dzień,

• W trakcie roku szkolnego w przedszkolu organizowane są teatrzyki, koncerty muzyczne, 

imprezy okolicznościowe i wszelkiego rodzaju konkursy,

• Zdjęcia z wydarzeń, które obecnie mają miejsce na terenie przedszkola możecie Państwo 

oglądać w zakładce „Galeria zdjęć” na stronie internetowej.



DNI OTWARTE

W przypadku chęci uzyskania większej ilości informacji związanych z rekrutacją dzieci 

do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 oraz organizacją pracy przedszkola 

prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem lub dyrektorem pod numerem telefonu               

22 837 17 05 wew. 25 lub wew. 26

Informacja dot. dni otwartych zostanie podana w późniejszym terminie. 



GRUPA I „MISIE”



GRUPA II „KOTKI”



GRUPA III „MOTYLKI”



GRUPA IV „PSZCZÓŁKI”



GRUPA V „BIEDRONKI”



GRUPA VI „SÓWKI”



OGRÓD PRZEDSZKOLNY 



INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

- „Klik i umiem to w mig - z Komputerem na TY” – podczas realizacji innowacji dzieci zapoznawane będą z 

pracą multimedialnych programów edukacyjnych oraz wykorzystaniem komputera do „zabaw” i nauki w celu 

zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności z zakresu treści informatycznych.

PROGRAMY I PROJEKTY, KTÓRE RERALIZUJEMY:

- Mamo tato wolę wodę – kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych,

- Cała Polska czyta dzieciom – krzewienie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców. 

- Pracujemy z materiałami z programu Powszechnej Dwujęzyczności

- Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej „EKO Z TWOJĄ WOLĄ”

- Program „Magiczna Moc Bajek”

- Program Profilaktyki Przeciwdziałania Przemocy i Wykorzystaniu Seksualnemu Chronimy Dzieci –

opracowany przez Fundację „Dajemy dzieciom Siłę”

- Program profilaktyki chorób zakaźnych dla dzieci przedszkolnych (5 – 6 lat) pt. „Więcej Wiem, Mniej 

Choruję”, którego głównym celem jest zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez zmianę 

nawyków higienicznych oraz docenienie roli i wykonywania szczepień ochronnych oraz zwiększenie wiedzy 

na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny

- Program Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy - wspieranie nawyków żywieniowych.



ZAPRASZAMY!


