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Warszawa, 7 marca 2016 r. 

 

Przedszkole i żłobek Pomarańczowa Ciuchcia  

na terenie Rezydencji Warszawska w Piastowie 

W odpowiedzi na niesłabnące zainteresowanie rodziców placówką Pomarańczowej Ciuchci  

powstałą w 2013 roku w Pruszkowie, podjęliśmy decyzję o otwarciu przedszkola w kolejnej inwestycji 

LW Development, tym razem w Piastowie. We współpracy z LW Development, w trosce o komfort 

młodych rodzin, od września 2016 roku na terenie Rezydencji Warszawska powstanie przedszkole 

ze żłobkiem, które zapewni wysoki poziom opieki najmłodszym mieszkańcom osiedla i okolic.  

W ciągu ostatnich 20 lat Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia wypracowały najwyższe standardy 

opieki i edukacji stając się tym samym niedościgłym wzorem dla innych powstających w Polsce 

placówek prywatnych. Za Przedszkolami Pomarańczowa Ciuchcia stoi doświadczenie ponad  

300-osobowego zespołu młodych, wykształconych i pełnych pasji nauczycieli, których dodatkowo 

wspierają: metodyk, psycholog, logopeda, dietetyk i lekarz pediatra.  

Krótka charakterystyka przedszkola i żłobka Pomarańczowa Ciuchcia Piastów: 

 

 Otwarcie: wrzesień 2016 roku. 

 Placówka o powierzchni 450 m2 będzie mogła 

pomieścić do 120 dzieci. 

 Planowane grupy: żłobkowa dla dzieci od 1,5 roku  

oraz  grupy przedszkolne dla dzieci do 6. roku życia. 

 W każdej grupie 2,5-/3- i 4-latków pracuje dwóch 

nauczycieli: nauczyciel wychowawca, nauczyciel  

lub pomoc wychowawcy. Z grupami starszymi  

(5- i 6-latki) pracuje jeden nauczyciel wychowawca. 

 W okresie adaptacyjnym (wrzesień) dla grup  

młodszych zatrudniany jest dodatkowy pracownik 

wspomagający adaptację. 

 W grupie żłobkowej maksymalna liczba dzieci to 15  

– wtedy opiekę w  grupie sprawuje 3 nauczycieli. 

 Przedszkole i żłobek jest otwarte w godz. 7.00−18.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych 

od pracy. W Wigilię i Sylwestra przedszkole czynne w godz. 7.00−13.00. 

 Profesjonalna kadra nauczycieli wykorzystuje w swej pracy najnowsze koncepcje i metody, 

które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Nauczyciele dbają o dobry 

kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. 

 Przedszkola bazują na programach zatwierdzonych przez MEN oraz programach własnych, 

autorskich integrujących treści z zakresu edukacji społeczno-moralnej, edukacji zdrowotnej, 

edukacji przyrodniczej, edukacji artystycznej. Pracują metodami innowacyjnymi,  
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tj. Glottodydaktyka prof. B. Rocławskiego, Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, 

metoda projektu, ruchu rozwijającego W. Sherborne oraz wychowanie bez porażek T. Gordona. 

 

 W czasie wakacji realizowany jest autorski program „Wakacyjna skrzynia skarbów 1 i 2”. 

 

 Bogaty program zajęć dodatkowych przeznaczonych dla każdej grupy przedszkolnej zapewnia 

wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów dziecka.  

Wśród nich w ramach czesnego /opłaty miesięcznej: 

− Język angielski lektor polski 4 razy w tygodniu 

− Język angielski native speaker – 1 raz w tygodniu 

Lektorzy polscy i angielscy podczas zajęć 

posługują się wyłącznie językiem angielskim. 

− Rytmika z orkiestrą dziecięcą 

− Gimnastyka ogólnorozwojowa  

z elementami korektywy 

− Warsztaty plastyczno-ceramiczne 

− Warsztaty naukowe 

− Spotkania ze sztuką: warsztaty muzealne, 

koncerty w przedszkolu, przedstawienia 

teatralne i inne 

− Taniec i zabawy z baletem 

− Klub sportowy 

− Warsztaty teatralne 

 

Ponadto istnieje możliwość zorganizowania zajęć fakultatywnych dodatkowo płatnych, takich jak: 

− Lego Fun 

− Podwieczorek z angielskim 

− Nauka gry na skrzypcach 

− Nauka gry na pianinie 

− Zabawy z piosenką 

− Klub szachowy 

− Judo 

− Sobotnie zajęcia z pływania, tenisa ziemnego i piłki nożnej  

− Logopedia 

− Zumba Kids 

− MathRiders 

 

 W grupie żłobkowej maluszki będą rozwijały swoje umiejętności na zajęciach: 

− Rytmika 

− Gimnastyka 

− Plastyczna Akademia Malucha 
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Dodatkowo maluszki w miarę możliwości biorą czynny udział w życiu placówki uczestnicząc  

w teatrzykach i koncertach. Zajęcia dodatkowe w żłobku organizowane są w ramach czesnego. 

 

 Zajęcia dodatkowe i fakultatywne prowadzą sprawdzeni instruktorzy, lektorzy i trenerzy - 

wysokiej klasy specjaliści w poszczególnych dziedzinach, którzy posiadają bogate 

doświadczenie oraz umiejętność pracy z dziećmi. To grono prawdziwych entuzjastów  

i ekspertów w swoich dziedzinach. 

 Na terenie przedszkola dzieci objęte są bezpłatną opieką medyczną lekarza pediatry  

i pielęgniarki. Lekarze pediatrzy sprawują cotygodniowe profilaktyczne dyżury  

w przedszkolach, udzielając rodzicom bezpłatnych porad i konsultacji.  

 Przedszkole serwuje własne, zdrowe i smaczne posiłki – jadłospisy układa dietetyk 

uwzględniając sezonowość potraw, upodobania dzieci i normy dietetyczne. Dba o to,  

aby posiłki były smaczne, prawidłowo przygotowane i estetycznie podane.  

 Przedszkole dysponuje własnym, bezpiecznym placem zabaw. 

 Psycholog przedszkolny udziela konsultacji nauczycielom, obserwuje dzieci i pomaga  

w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych. Z indywidualnych porad psychologa 

skorzystać mogą również rodzice po uprzednim umówieniu terminu z dyrektorem przedszkola. 

Organizuje i prowadzi wybrane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

   dla dzieci, rodziców i nauczycieli. 

 Ponadto przedszkole zapewnia opiekę metodyka 

oraz logopedy. Metodyk obserwuje zajęcia 

prowadzone przez nauczycieli we wszystkich 

grupach wiekowych. Czuwa nad prawidłową 

realizacją programu dydaktycznego, monitoruje 

postępy edukacyjne dzieci. Swoim doświadczeniem 

i wiedzą wspiera nauczycieli młodszych stażem  

w budowaniu warsztatu pracy, konsultuje  

i pomaga im w rozwiązywaniu spraw bieżących.  

We współpracy z Przedszkolami Pomarańczowa 

Ciuchcia gwarantujemy najwyższe standardy opieki,  

edukacji przez zabawę, a w konsekwencji właściwe 

przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej pod względem intelektualnym, 

psychofizycznym, społecznym i emocjonalnym.  

 

Opłaty: 

Dla klientów REZYDENCJI WARSZAWSKA: 

− wpisowe:  500 PLN minus 200 PLN rabatu = 300 PLN 

− czesne w grupach przedszkolnych: 850 PLN + 300 PLN za zajęcia dodatkowe   

minus 250 PLN rabatu = 900 PLN 

− czesne w grupie żłobkowej: 1310 PLN minus 250 PLN rabatu = 1060 PLN 
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Czesne pokrywa wszystkie koszty związane  

z pobytem dziecka w przedszkolu w godz. 

7.00−18.00 wraz z kosztami wyżywienia.  

Ten poziom cenowy zarezerwowany jest 

wyłącznie dla klientów Rezydencji Warszawska  

i związany jest z dofinansowaniem przez 

dewelopera działalności tego przedszkola i żłobka. 

 

Przedszkole w miarę wolnych miejsc jest  również 

dostępne dla innych mieszkańców Piastowa,  

ale wtedy opłaty są wyższe, zgodne z polityką 

cenową Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia  

w innych lokalizacjach:  

− wpisowe: 500 PLN 

− czesne w grupach przedszkolnych:  

850 PLN + 300 PLN za zajęcia dodatkowe = 

1150 PLN 

− czesne w żłobku: 1310 PLN 

 

Przez cały rok szkolny w przedszkolu prowadzone są zajęcia adaptacyjne Mała Ciuchcia BEZPŁATNE 

dla wszystkich chętnych dzieci w wieku od 1 do 4 lat. Program zajęć adaptacyjnych we wszystkich 

placówkach jest dostępny na stronie: www.pomaranczowa-ciuchcia.pl. zajęcia te odbywają się  

w każdą sobotę w godz. 10.00-12.00. Do momentu otwarcia placówki w Piastowie zapraszamy  

do korzystania z zajęć Małej Ciuchci organizowanych w Pruszkowie, Ursusie lub innych placówkach 

Pomarańczowej Ciuchci, których lokalizacja odpowiada Państwu najbardziej. 

 
 
Zapisy  

 

Zapisy do przedszkola i żłobka już ruszyły!  

Prowadzi je: 

Magdalena Chwedczuk 

tel.  505 064 505 

piastow@pomaranczowa-ciuchcia.pl 

 

Więcej informacji o przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia znajdą 

Państwo na stronie www.pomaranczowa-ciuchcia.pl 

 

ZAPRASZAMY! 
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