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KONTAKT 

Waldorfkindergarten Radebeul 
Horst-Viedt-Straße 1 
01445 Radebeul 
e-mail: info@waldorfkindergarten-radebeul.de 
https://www.waldorfkindergarten-radebeul.de/ 
 

 
 
 
 
 
 

OPIS ORGANIZACJI 
/INSTYTUCJI 

 
 
 
 

Przedszkole Waldorfskie Radebeul to - stworzona na trzech 
piętrach starej willi - instytucja dziennej opieki nad dziećmi z 
sześcioma grupami przedszkolnymi. Dwie grupy żłobkowe 
liczące po 12 dzieci w wieku od 1 do 3 lat oraz cztery grupy dla 
dzieci od 3 lat do wieku szkolnego, liczące 61 dzieci. 
Nasza koncepcja / podejście pedagogiczne: 

 rytmiczny przebieg dnia; 
 używanie zabawek wykonanych z naturalnych 

materiałów; 
 dopasowywanie metod, piosenek, tańców i zabaw do pór 

roku; 
 codzienna zabawa i spędzanie czasu na świeżym 

powietrzu, niezależnie od pogody; 
 zdrowe odżywianie. 

WSPARCIE Stałe wsparcie mentora/mentorki, współpracowników i 
koordynatorów 
 

CZAS PRACY 35 godzin/tygodniowo + 5 godzin/ tygodniowo na naukę języka 
niemieckiego 
 

 
 

CECHY OCZEKIWANE 
/WYMAGANIA 

 Otwartość i zainteresowanie rozwojem dzieci; 
 empatyczne i przyjacielskie podejście do ludzi 
 poczucie odpowiedzialności; 
 postępowanie godne zaufania i powierzenia 

 odpowiedzialności; 
 kreatywność i zdolności manualne. 

PODOPIECZNI Dzieci w wieku przedszkolnym 

 
 

ZADANIA 

Praca, którą wolontariusz*ka może samodzielnie wykonywać po 
wcześniejszym wprowadzeniu i regularnych uzgodnieniach z 
wykwalifikowanym personelem: 
Zadania w obszarze pedagogicznym - 

 wsparcie wychowawców przy pracy w grupach we 
wszystkich przedziałach wiekowych; 

 towarzyszenie dzieciom podczas zabawy; 
 udział  w projektach i festynach (pomoc w 

przygotowaniach, pomoc i opieka w  trakcie oraz po 
wydarzeniu); 
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Zadania w zakresie pomocy w pracach gospodarczych- 
 pomoc w przygotowywaniu i sprzątaniu po posiłkach 
 pranie  i prasowanie; 
 dodatkowe czynności w kwestii utrzymania czystości. 

Zadania w obszarze pielęgnacji 
 wsparcie dzieci w zakresie higieny ciała; 
 pomoc w pielęgnacji dzieci;   

Pozostałe zadania 
 robienie zakupów; 
 praca przy komputerze. 

 

FINANSE 
 I UBEZPIECZENIE 

 Kieszonkowe w wysokości 500 €/mies. oraz jednorazowy 
dodatek w wys. 250 € z przeznaczeniem na naukę języka 
niemieckiego, 

 Ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne (opłacenie 
składki emerytalnej w ramach niemieckiego systemu 
ubezpieczeń).  

INNE 
Radebeul – miasto położone malowniczo w dolinie Łaby, ok. 10 km 
od Drezna, niespełna 34 tys. mieszkańców.  

Znane jest z upraw winorośli, muzeum poświęconego twórczości 
Karla Maya oraz kolejki wąskotorowej Radebeul-Radeburg.  
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