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WRZESIEŃ  

 
 
Dwumiesięcznik informacyjno - zadaniowy dla dzieci i rodziców Przedszkola nr 148 „Mali Europejczycy” w Poznaniu  
 
 

Witamy w naszym przedszkolu!   
Tutaj miło i ciekawie spędzicie czas. Razem będziemy podróżować po krajach Unii Europejskiej.  

Odwiedzimy Polskę i Portugalii  

 
Jesteśmy Przedszkolem, które zostało wpisane na światową listę Dalton International School  

i realizuje założenia Koncepcji Planu Daltońskiego, szerząc nową jakość edukacji. 

Mamo, Tato zapamiętaj! 
  

Przedszkole czynne w godzinach: 6:30 – 17:30 
 

 GODZINY PRZYJĘĆ DYREKTORA:   GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU: 

poniedziałek: 14:00 – 17:30 Poniedziałek: 7:30 – 17:30 

  Wtorek: 7:30 – 15:30 

  
WICEDYREKTORA:  

Środa: 7:30 - 17:30 
  Czwartek: 7:30 - 15:30 
 

wtorek: 15:30 – 17:30  Piątek: 7:30 - 15:30 
       

Harmonogram pracy oddziałów:   
Oddział I Misie – 8:00 – 16:00  

lic Ada Cieślińska (lektor j. angielskiego)  
mgr Małgorzata Magner - Kaszyńska 

 
Oddział II Krasnale – 7:00 – 17:30  

mgr Kinga Kasior   
mgr Karolina Przybylak  

mgr Natalia Królikowska (lektor j. angielskiego) 

 
Oddział III Smerfy – 6:30 – 16:30  

mgr Alina Kukawska  
mgr Paulina Lewandowska (lektor j. angielskiego) 

 
Oddział IV Muminki – 7:00 – 17:00  

mgr Patrycja Olgrzymek  

mgr Marta Smółkowska (lektor j. angielskiego) 

 
Oddział V Czarodzieje – 7:00 – 16:30  

mgr Natalia Królikowska (lektor j. angielskiego) 

mgr Maria Wasilewska 

 
Oddział VI Żeglarze – 8:30 – 16:30   

lic. Żaneta Bialik  
mgr Joanna Nowicka (lektor j. angielskiego) 

 
Oddział VII Odkrywcy – 8:30 – 15:30  

mgr Kinga Koszewska(lektor j. angielskiego) 

mgr Paulina Kozłowska  
mgr Karolina Zawalska   

 
ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE  

Płatności za przedszkole dokonujemy z dołu,  
za faktyczną liczbę dni,  

w których dziecko było obecne  
w przedszkolu,  

do 20. dnia miesiąca. 

 
Faktura do pobrania w systemie iPrzedszkole.  
 

Dzienna stawka żywieniowa: 9 zł.  
W tym:  

I śniadanie – 2,30 zł ; II śniadanie – 2,50 zł 

Obiad – 4,20 zł   
Godziny podawania posiłków: 

I śniadanie        godz. 9.00 
II śniadanie       godz. 11.00 
Obiad                godz. 13.30 
Podwieczorek: kanapki, owoce   

            godz. 16.00 
Przez cały dzień dostępna woda do picia. 

 
NASI SPECJALIŚCI 

logopeda 

mgr Katarzyna Jankiewicz 
 

środa 09:30 -13:30 

 

gimnastyka korekcyjna 

mgr Piotr Nowakowski 

wtorek: 12:30 – 13:30 

czwartek  9:00– 12:00 
 

 
 



Edukacja europejska 

 

W tym roku Mali Europejczycy z oddziału II, III, 

IV, V, VI i VII wyruszają w podróż do Portugalii.  

To kolejne ciekawe państwo Unii Europejskiej,  

które chcemy bliżej poznać. W listopadzie zwiedzimy 

Lizbonę – stolicę Portugalii. W grudniu dowiemy się,  

jak portugalskie dzieci spędzają święta Bożego Narodzenia. 

Kolejnego miesiąca przyjrzymy się architekturze, muzyce  

i sztuce charakterystycznej dla tego kraju. Luty i marzec  

to czas na morskie wyprawy oraz poznanie znanych  

i ciekawych postaci. Wielkanoc to czas   

na poznanie tradycji związanych z  tym świętem. Naszą 

podróż zakończymy zapachem  

i smakiem portugalskiej kuchni. 

Przed nami pracowity rok 

szkolny, ale z pewnością pełen 

atrakcji, wrażeń i niespodzianek! 

 
 
 

 

Edukacja regionalna   
Jak co roku, najmłodsi Mali Europejczycy 

rozpoczynają swoją przedszkolną przygodę, poznając 

najciekawsze zakątki Polski. Najbliższy naszemu sercu jest 

Poznań, dlatego od niego rozpoczynamy podróż. Kolejne 

miesiące to wyprawy do najpiękniejszych miast naszego 

kraju. Pod koniec roku każdy „Miś” 

będzie mógł powiedzieć „Chociaż  

3-lata mam – całą Polskę znam”. 

Naszym najmłodszym życzmy wielu 

wrażeń!   
 

 

Zobowiązujemy wszystkich Rodziców   

do zapoznania się  

z Procedurami Bezpieczeństwa  

w trakcie epidemii Covid-19,    

w Przedszkolu nr 148   

„Mali Europejczycy”, które są zgodne  

z wytycznymi MEN, GIS, MZ,  

dostępnymi na stornie internetowej 

przedszkola, zakładka:  

Przedszkole/Akty normatywne. 
 

Przyprowadzenie i odbieranie dzieci  

odbywać się będzie zgodnie 

z procedurami zawartymi 

w powyższym dokumencie. 

 
 
 
 
 
 

 

Mamo! Tato! 

Drzwi do naszego przedszkola  

zamykają się o godzinie 8:45. 

Pamiętajcie, aby przyprowadzić 

nas do tej godziny! 

 
~ Mali Europejczycy 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

NA  
ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 

(on-line) 

 

6 września, godz. 19:00 

oddział I „Misie” 

oddział II „Krasnale”  

oddział III „Smerfy” 

oddział IV „Muminki” 

7 września, godz. 19:00 

oddział V „Czarodzieje”  

oddział VI „Żeglarze” 

oddział VII „Odkrywcy” 

 

Wszystkim Małym Europejczykom 

życzymy wspaniałego  

roku szkolnego!  

Wielu sukcesów, niezapomnianych 

przygód, nawiązania nowych przyjaźni, 

uśmiechu, beztroskiej zabawy  

i owocnej nauki!  

 

~ Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola



 


