Przedszkole „Bummi” w Zittau
Kindertagesstätte (Kita) „Bummi”
KONTAKT

Karl Liebknechtstraße 32
02788 Zittau/Hirschfelde
https://gernegross.info/kindertagesstaetten/bummi/uebersicht-kita-bummi/
Kita „Bummi” to przedszkole (50 miejsc) połączone ze żłobkiem (30
miejsc) dla dzieci od 3 lat, otwarte w godz. 6:00 - 17:00.

Dzieci bawią się, uczą, muzykują, eksperymentują w grupach, w których
OPIS
są dzieci w różnym wieku. Dużo zajęć odbywa się na zewnątrz – dzieci
ORGANIZACJI/INSTYTUCJI poznają przyrodę, uczą się dbałości o środowisko, bezpiecznego
poruszania się rowerem.
W programie „Bummi” szczególne miejsce zajmuje zaprzyjaźnianie
przedszkolaków z językami sąsiadów, tj. z językiem polskim i czeskim.
Koncept pedagogiczny zakłada przyjmowanie do przedszkola po 5 dzieci
z Polski i Czech. Dzieci w zabawowy sposób poznają języki obce. Na tym
polu szczególnie pomocni są wolontariusze z Polski i z Czech.
WSPARCIE
CZAS PRACY

WYMAGANIA

PODOPIECZNI

Stałe wsparcie mentora/mentorki i współpracowników
35 godzin/tygodniowo
 Umiejętność pracy z dziećmi,
 cierpliwość, empatia,
 otwartość, komunikatywność,
 kreatywność,
 odpowiedzialność.
Dzieci w wieku przedszkolnym



ZADANIA






Pomoc w codziennej opiece nad dziećmi (zabawy, spacery,
wycieczki),
wprowadzenie języka polskiego (w formie zabawowej)
i elementów kultury polskiej do programu przedszkola,
pomoc przy organizacji mini-projektów dla dzieci,
pomoc w przygotowywaniu posiłków i w drobnych pracach
porządkowych (np. sprzątanie pomieszczenia po zabawie),
pomoc przy czynnościach toaletowych (mycie zębów, zmiana
pieluchy, toaleta) oraz przy ubieraniu dzieci.
Kieszonkowe w wysokości 450 €/mies. oraz jednorazowy dodatek
w wys. 50 € z przeznaczeniem na naukę języka niemieckiego,
ubezpieczenie oraz opłacenie składki emerytalnej w ramach
niemieckiego systemu ubezpieczeń.

FINANSE I
UBEZPIECZENIE



INNE



Mieszkanie studenckie/akademik w Zittau, osobny pokój, wspólna
kuchnia i łazienka



Wolontariusz/ka będzie proszony/a o przygotowanie się do
zaznajomienia dzieci z polskimi obyczajami, tradycjami,

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka“, osoba kontaktowa: Monika Strzemeska, tel. 505 704 447, Ewa
Głodowska-Morawska, tel. 54 269 854, e-mail: motyka.torun@wp.pl, www.motyka.org.pl,

piosenkami, itp.
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