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Przedszkole „Cocolores” w Dreźnie 

 
 
 

KONTAKT 

Kinderhaus Cocolores e. V.  
Holzhofgasse 17, 01099 Dresden 
http://www.cocolores-dresden.de/   
 

 
 
 

OPIS 
ORGANIZACJI/INSTYTUCJI 

 
 
 
 

„Cocolores” to przedszkole połączone ze żłobkiem, łącznie 96 miejsc dla 
dzieci od 1,5 roku do 6 lat, otwarte w godz. 7:00 - 17:00. 

Dzieci bawią się, uczą, eksperymentują w grupach, w których są dzieci w 
różnym wieku. W koncepcji edukacyjnej przedszkola ważną rolę odgrywa 
ekologia i zdrowy styl życia. Dzieci uczą się związków pomiędzy naturą   
a codziennym życiem. Korzystają z ogrodu z drzewami owocowymi, 
warzywami i ziołami. Poznają rośliny użytkowe, uczą się je uprawiać  
i przyrządzać z nich potrawy.  

Inną ważną zasadą jest brak w przedszkolu zabawek typu samosterujące 
pojazdy, chodzące lalki. Zamiast tego stawia się na zabawy rozwijające 
kreatywność i fantazję dzieci. 

Przedszkole chętnie przyjmuje też dzieci polskie, czeskie. 

WSPARCIE Stałe wsparcie mentora/mentorki, współpracowników i koordynatorek 
 

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

 
 

WYMAGANIA 

 Umiejętność pracy z dziećmi, 
 cierpliwość, empatia, 
 otwartość, komunikatywność, 
 kreatywność, mile widziane umiejętności manualne, muzyczne,  
 chęć uczenia się nowych rzeczy 
 odpowiedzialność, 
 umiejętność pracy w grupie, 
 elastyczność. 

PODOPIECZNI Dzieci w wieku od 1,5 roku do 6 lat  

 
 
 
 

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. 

 
FINANSE I 

UBEZPIECZENIE 

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

 ubezpieczenie oraz opłacenie składki emerytalnej w ramach 
niemieckiego systemu ubezpieczeń. 
 

INNE  Mieszkanie studenckie w Dreźnie, osobny pokój, wspólna kuchnia 
i łazienka 
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