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Mazowiecka Kurator Oświaty odwiedziła przedszkola
06.09.2017
W pierwszych dniach września Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty
odwiedziła trzy warszawskie przedszkola, gdzie spotkała się dyrekcją placówek,
nauczycielami oraz dziećmi.

1 września wzięła udział w uroczystym otwarciu nowo wybudowanego Przedszkola nr 433 na
Żoliborzu. Miejsce w placówce znajdzie 150 dzieci w wieku 3-4 lat (6 oddziałów). Przedszkole
funkcjonuje w ramach Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego. Placówkę wyróżnia ciekawa
urbanistyka i pomysłowe rozwiązania architektoniczne. Obiekt korzysta z nowoczesnych
rozwiązań w zakresie pozyskiwania źródeł energii. Na dachu budynku zainstalowano instalację
fotowoltaiczną umożliwiającą korzystanie z energii odnawialnej.

W tym samym dniu Kurator Aurelia Michałowska odwiedziła Przedszkole nr 184 na Pradze
Północ. W spotkaniu uczestniczył Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej. Przedszkole nr 184 jest placówką o profilu artystycznym, która kładzie nacisk na
rozwój dzieci poprzez twórczość artystyczną − plastyczną, teatralną, muzyczną. W przedszkolu
funkcjonuje pięć oddziałów, do których uczęszcza 125 dzieci w wieku 3-6 lat.

Kurator spotkała się także (5 września) z nauczycielami i dziećmi z Przedszkola Małego
Europejczyka nr 226 na Białołęce. Zapoznała się z funkcjonowaniem placówki oraz
realizowanymi projektami przeznaczonymi zarówno dla wychowanków jak i kadry
nauczycielskiej, a także obejrzała program artystyczny z udziałem dzieci. Przedszkole szkole
Nr 226 to jeden z największych obiektów tego typu w Dzielnicy Białołęka. Przedszkole
dysponuje bogato wyposażonymi salami o wyróżniającej się kolorystyce. Do Przedszkola Nr
226 uczęszcza obecnie około 300 dzieci. Placówka stwarza szerokie możliwości pracy
edukacyjnej z małymi dziećmi, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole jest
wyposażone w gabinet integracji sensorycznej.

W spotkaniach w przedszkolach uczestniczyli także przedstawiciele władz Warszawy.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
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