
 

 
 

Przedszkole nr 104 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 78 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY 

W INSTYTUCIE “POMNIK -CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”  
W WARSZAWIE 

 
 

Nasze przedszkole 
 
Przedszkole jest częścią Zespołu Szkół Specjalnych NR 78, który działa 

na terenie szpitala Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. 

Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz 

przygotowuje do podjęcia obowiązku szkolnego dzieci chore, w tym 

chore przewlekle.  

 

Uczestnicy zajęć przedszkolnych 

Obejmuje nauką i wychowaniem dzieci – pacjentów szpitala w wieku     

od 3 do 6 lat, a także dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.  

W zajęciach mogą brać udział wszystkie chętne dzieci, zgodnie z ich 

możliwościami psychofizycznymi i wymogami aktualnego przebiegu 

leczenia. 

 

https://cloud2j.edupage.org/cloud/WWR_PORADNIK_DLA_RODZICOW.pdf?z%3Af%2BbR7i9bCYWYjHtHBd7HPhM5hc42rGkKt3ALOSfMo2H5UgnGlZqUqPHaoO48gOIF#page=1
https://cloud2j.edupage.org/cloud/WWR_PORADNIK_DLA_RODZICOW.pdf?z%3Af%2BbR7i9bCYWYjHtHBd7HPhM5hc42rGkKt3ALOSfMo2H5UgnGlZqUqPHaoO48gOIF#page=1
https://cloud2j.edupage.org/cloud/WWR_PORADNIK_DLA_RODZICOW.pdf?z%3Af%2BbR7i9bCYWYjHtHBd7HPhM5hc42rGkKt3ALOSfMo2H5UgnGlZqUqPHaoO48gOIF#page=4
https://cloud2j.edupage.org/cloud/WWR_PORADNIK_DLA_RODZICOW.pdf?z%3Af%2BbR7i9bCYWYjHtHBd7HPhM5hc42rGkKt3ALOSfMo2H5UgnGlZqUqPHaoO48gOIF#page=4


Zajęcia  

Przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach 

organizowanych specjalnie dla nich na terenie IPCZD: 

 tematycznych 

 plastycznych 

 zajęciach dodatkowych z j. angielskiego 

 projektach np.: 

 Bajkowóz 

 Kodowanie 

 Rozwijanie kompetencji matematycznych 

 zabawach ruchowych 

 zabawach muzycznych 

 teatrzykach 

 uroczystościach 

 imprezach okolicznościowych 

 spotkaniach z reprezentantami instytucji kultury i podmiotami 

działającymi na rzecz dzieci 

Zajęcia dostosowane są do możliwości psychofizycznych dziecka. Dają 

możliwość zdobywania wiedzy, gromadzenia nowych doświadczeń, 

obcowania w grupie rówieśniczej, ekspresji twórczej oraz realizacji siebie 

na pierwszym etapie edukacji. Szczególne znaczenie ma to dla dzieci, 

które z uwagi na swój stan zdrowia nie mogą uczęszczać do przedszkola 

w swoim miejscu zamieszkania. 

Prowadzone są w miłej i spokojnej atmosferze, motywującej dzieci                 

do podejmowania aktywności na miarę ich możliwości.  

 

Miejsce zajęć 

Zajecia odbywają się w świetlicy lub w sali pacjenta – zależnie                      

od potrzeb, w godzinach podanych na grafiku w poszczególnych 

świetlicach. 



Materiały, które warto zabrać ze sobą  

Dobrze było by zabrać ze sobą własne karty pracy dziecka, w których 

pracuje ono na co dzień w swoim macierzystym przedszkolu. Dzięki 

temu możliwe będzie kontynuowanie rozpoczętego już materiału,                   

co zapobiegnie powstawaniu zaległości. 

  

Zaświadczenie 

Dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczące            

w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych podczas pobytu w szpitalu,   

na prośbę rodzica mogą otrzymać zaświadczenie o udziale w tych 

zajęciach. 

 

Szanowni Państwo! 
 
Na platformie Zespołu Szkół Specjalnych Nr78 im. Ewy Szelburg-
Zarembiny w IPCZD znajdą Państwo gotowe przykłady zajęć                         
dla przedszkolaków, przydatne linki z informacjami, ciekawymi zadaniami 
oraz pomysłami na rozwijanie zainteresowań i dobrą zabawę. 
 

 https://zss78warszawa.edupage.org/a/przedszkole 

 https://zss78warszawa.edupage.org/a/przedszkole-
2?eqa=YmlkPWJsb2cxJndpZD1ibG9nOV9CbG9nXzImYWlkX2Jsb2c5X0Jsb2dfMj0x 

 https://zss78warszawa.edupage.org/a/gazetki-2 

 https://zss78warszawa.edupage.org/a/informacje-dla-rodzica-1 

 https://padlet.com/mdunin/qifhjnw67gok?fbclid=IwAR24ImUMzGgGqFjrqSvtMfp80Gc
RvKWd9GclkmV06dg4efO6ifie9KZYj7Y 

 

https://zss78warszawa.edupage.org/a/przedszkole-2
https://zss78warszawa.edupage.org/a/przedszkole-2?eqa=YmlkPWJsb2cxJndpZD1ibG9nOV9CbG9nXzImYWlkX2Jsb2c5X0Jsb2dfMj0x
https://zss78warszawa.edupage.org/a/przedszkole-2?eqa=YmlkPWJsb2cxJndpZD1ibG9nOV9CbG9nXzImYWlkX2Jsb2c5X0Jsb2dfMj0x
https://zss78warszawa.edupage.org/a/gazetki-2
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https://padlet.com/mdunin/qifhjnw67gok?fbclid=IwAR24ImUMzGgGqFjrqSvtMfp80GcRvKWd9GclkmV06dg4efO6ifie9KZYj7Y

