
 

Informacja o Przedszkolu numer 253 „Akademia Pana Kleksa” w 
Warszawie w języku łatwym do czytania i rozumienia – ETR  

 

Przedszkole to miejsce do którego rodzice przyprowadzają małe dzieci i 
sami idą do pracy. 

Dzieci w przedszkolu bawią się,  

Dzieci w przedszkolu uczą się,  

Dzieci w przedszkolu jedzą śniadanie, i obiad,  

Do przedszkola chodzą dzieci, które mają 3, 4, 5 lat. 



 Przedszkole nr 253 „Akademia Pana Kleksa” w Warszawie, jest 

przedszkolem publicznym to znaczy że mogą do niego zapisać swoje 

dzieci rodzice z Warszawy  

Przedszkole jest w Warszawie przy ulicy Antka Rozpylacza 2.  

 

Przedszkole jest w budynku, który ma 2 piętra i ma pięć sal.  

W Salach są pomoce do nauki i zabawy dla dzieci dostosowane do 

wieku i rozwoju dzieci.   

Na terenie przedszkola jest ogród w którym są bezpieczne sprzęty i 

zabawki.  

Przedszkole ma kamery, by było w nim bezpiecznie.  

 Do przedszkola chodzą dzieci od 3 do 5 roku życia. W każdej grupie jest 

25 dzieci pod opieką nauczycieli i przyjaznych im pracowników obsługi. 

W przedszkolu jest logopeda.  

Logopeda pomaga dzieciom by wyraźnie i ładnie mówiły. 



Przedszkole ma kuchnię, która przygotowuje dla dzieci 4 posiłki w ciągu 

dnia: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.  

Dzieci w przedszkolu uczą się według specjalnie ustalonego programu.  

Nauka w przedszkolu jest ciekawa.  

 

W przedszkolu organizowane są wycieczki, koncerty, teatrzyki.  

Cele i zadania przedszkola 

W przedszkolu dzieci są bezpieczne i mają higieniczne czyli zdrowe 

warunki zabawy, nauki                                  i wypoczynku. 



 

W przedszkolu jest opieka nad dziećmi,  

W przedszkolu nauka i praca z dziećmi jest dostosowana do tego, czego 

dzieci potrzebują.  



 

Innych sposobów pracy i nauki potrzebują dzieci w różnym wieku. Innych 

sposobów pracy potrzebują dzieci w wieku 3 lat, inne w wieku 4 lat, inne 

w wieku 5 lat. 



 

Przedszkole zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod 

względem fizycznym i psychicznym 

Przedszkole przygotowuje dzieci do nauki w szkole.  

Dzieci po zakończeniu nauki w przedszkolu idą do szkoły. 



 

Najważniejsze w przedszkolu są: 

Dyrektor, 

Rada Pedagogiczna 

Rada Rodziców 

Nasze przedszkole:  

 Przedszkole nr 253 „Akademia Pana Kleksa” 

jest w Warszawie przy ulicy Antka Rozpylacza 2 

T: 22 836 79 13 fax 22 877 32 09 

E: p253@edu.um.warszawa.pl 

 


