Położenie i wyposażenie

INFORMACJA O WARUNKACH LOKALOWYCH I BAZIE DYDAKTYCZNEJ

a) Lokalizacja zakładu i terenu wokół niego.

Niepubliczne Przedszkole „Edukacja” w Czaplinku zlokalizowane jest na osiedlu „Wiejska"
przy ulicy Akacjowej 6. Mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku. Miejsce to jest
wolne od dymu, kurzu, obcych zapachów i zanieczyszczeń. Teren wokół przedszkola jest
spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. Na terenie osiedla nie ma zakładów
przemysłowych, budynek przedszkolny położony jest wśród domków jednorodzinnych.
Nawierzchnia w granicach terenu placówki jest przystosowana do ruchu kołowego.
Pomieszczenia, w których odbywa się przygotowywanie i porcjowanie posiłków są
zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń, które mają inne przeznaczenie, jak
np. sale dziecięce. Zaplecze zabezpieczone jest przed dostępem osób nieupoważnionych oraz
zwierząt. Obiekt znajduje się na terenie ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób
nieupoważnionych.

b) Informacja o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

Niepubliczne Przedszkole „Edukacja” w Czaplinku pełni funkcję opiekuńczo -wychowawczodydaktyczną. Przedszkole jest 1-oddziałowe, uczęszcza do niego 11 dzieci. Przedszkole
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.00
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W przedszkolu zatrudnionych jest 4 pracowników, w tym:

-

dyrektor przedszkola;

-

zastępca dyrektora ds. pedagogicznych,

-

1 nauczyciel

-

1 osoba pełniąca funkcje pomocy nauczyciela i pomocy kuchennej

-

1 osoba sprzątająca

W budynku znajdują się następujące pomieszczenia przeznaczone do pełnienia funkcji
Przedszkola niepublicznego:

-

sale edukacyjno –wypoczynkowo -konsumpcyjne,

-

pomieszczenie administracyjno-socjalne,

-

pokój dyrektora przedszkola,

-

szatnia dla personelu,
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-

WC dla personelu,

-

WC dla dzieci

-

kuchnia – pomieszczenie do mycia naczyń

-

pomieszczenie magazynowe

-

pomieszczenie gospodarcze

-

pomieszczenie na wózki dziecięce

-

pomieszczenie korytarz-szatnia

-

pomieszczenie wiatrołapu

Dojście do budynku utwardzone kostką brukową, pozostała część działki to tereny zielone, na
których zlokalizowany jest ogródek jordanowski dla dzieci. Budynek jest wyposażony w
instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, CO na paliwa stałe i gazowe. Ciepła woda
użytkowa zasilana poprzez elektryczne podgrzewacze wody, a w okresie zimowym z pieca CO.
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