
Przedszkole nr 253 w Warszawie

„AKADEMIA PANA KLEKSA”

Warszawa ul. Antka Rozpylacza 2



Przedszkole powstało w 1969 roku. 
Przedszkole mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym 
budynku. Wyposażony jest w wideo domofon zapewniający stały 
nadzór nad tym, kto zgłasza się po dziecko, a także monitoring 
działający przez 24 godz. na dobę. Dodatkowo placówka dysponuje  
gabinetem metodycznym i specjalistycznym, dzięki czemu zapewniamy 
dzieciom kompetentną opiekę psychologiczną i logopedyczną. Na 
terenie przedszkola jest ogród wyposażony w bezpieczny sprzęt
i zabawki.



• Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:00 - 17.30

• Budynek i teren przedszkola objęty jest opieką dozorcy i monitoringiem 

w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

• Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego.

• Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, 
nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.

• Dzieci objęte są pomocą psychologiczną i logopedyczną.

• W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia umuzykalniające, język 
angielski oraz dla dzieci 5 letnich zajęcia ekologiczne oraz badawcze.  



W przedszkolu znajduje się 5 sal z przyległymi łazienkami, 
które są dostosowane do wieku dzieci 



W naszym Przedszkolu funkcjonuje kuchnia w której  
przygotowywane są smaczne, zdrowe i domowe posiłki dla 
dzieci, składające się ze śniadania, II śniadania, obiadu 
i podwieczorku.



Na terenie przedszkola jest ogród wyposażony 
w bezpieczny sprzęt i zabawki. 



Organizowane są atrakcyjne zabawy. 





Na terenie ogrodu przedszkolnego dzieci mają swój 
własny ogródek, który chętnie pielęgnują ucząc się  

obcowania z przyrodą.



W naszym przedszkolu zajęcia dydaktyczne są atrakcyjne 
i dostosowane do rozwoju dziecka



Każda nasza sala wyposażona jest w tablice         
multimedialną



W naszym przedszkolu organizowane są ciekawe zajęcia 
dla dzieci



Nasze przedszkole bierze udział w wielu
innowacjach i projektach.

• „Od najmłodszych lat z ekologia za pan brat”

• „Mały Europejczyk”

• „Kubusiowi przyjaciele przyrody”

• Program zbiórki zużytych baterii i akumulatorów

• „Cała Polska czyta dzieciom”

• „Czyste powietrze wokół nas”

• ,,Uczymy Dzieci Programować”

• „ Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury„

• „Więcej wiem, mniej choruję”

• „Mamo, tato, wolę wodę”

• „Hodujemy gotujemy”



Nasze przedszkole bierze udział w Dzielnicowym 
Programie Edukacji Ekologicznej.



„Mały Europejczyk”



„Hodujemy gotujemy”



Zajęcia sensoryczne





Zabawy w kodowanie



Zabawy ruchowe



Zabawy badawcze



Zabawy muzyczne



Zajęcia plastyczne





"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, 
co robić, jak postępować, współżyć z ludźmi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat".

Robert Fulghum



ZAPRASZAMY


