Przedszkole nr 2 w Warszawie

O nas
Przedszkole Nr 2 przy ulicy Orlej 11 mieści się w budynku wolnostojącym w pobliżu stacji Metro Ratusz Arsenał i
Teatru Kamienica. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny. Na uwagę zasługuje duży ogród z piękną
roślinnością i drzewami dającymi cień latem co powoduje, iż jest to idealne miejsce do gier i zabaw na świeżym
powietrzu. Do dyspozycji dzieci przeznaczony jest sprzęt terenowy, dwie duże piaskownice, karuzela, huśtawki, sprzęt
do gier i zabaw w ogrodzie, rowerki, quady.

Przedszkole jest placówką 3- oddziałową, posiadającą 3 sale dydaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci i
wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Sale są przestronne, estetyczne i przytulne. W przedszkolu znajduje
się sala do zabaw ruchowych, w której oprócz gier i zabaw ruchowych odbywają się uroczystości oraz zajęcia z
umuzykalnienia. W osobnym pomieszczeniu znajduję się także gabinet specjalistów- logopedy i psychologa.

Przedszkole posiada dużą bazę pomocy dydaktycznych, multimedia, stroje dla dzieci, tablice tematyczne, basen z
piłkami, sprzęt gimnastyczny i wiele innych pomocy wykorzystywanych w codziennej pracy z dziećmi.

Nowocześnie wyposażona kuchnia pozwala na przyrządzanie smacznych i zdrowych domowych posiłków. W naszym
przedszkolu ograniczamy spożycie soli i cukru. Do przyrządzania potraw używamy naturalnych ziół i przypraw.

W przedszkolu organizowane są różne formy współpracy z rodzicami: zebrania, warsztaty, zajęcia otwarte, konkursy,
uroczystości. Organizujemy Przedszkolny Teatr Rodziców, Piknik Rodzinny oraz Festiwal Piosenki. W przedszkolu
funkcjonuje Przedszkolny Kącik Wymiany Książek oraz wydawany jest kwartalnik Orliczek.

Oddany dzieciom personel stwarza ciepłą i rodzinną atmosferę co sprawia, że dzieci chętnie przychodzą do
przedszkola.
Dyrektor Przedszkola- Marzena Kisiel

Przedszkole jest czynne w godz. 7:00 - 17:30
Organem prowadzącym jest: Miasto Stołeczne Warszawa
Nadzór pedagogiczny sprawuje: Mazowiecki Kurator Oświaty
Dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są opieką psychologiczno - pedagogiczną
Pradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 12
Ul. Dzielna 1A
tel. 22 636-91-99

Logopeda
mgr Renata Dynak
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