
 
 

 

Centrum Edukacji Montessori 
w Lublinie 
 
Zapraszamy do współpracy rodziny, które pragną 
zapewnić wyjątkową edukację w przyjaznym, 
klimatycznym miejscu.  

Wyróżniają nas metody pracy, pedagogika Marii 
Montessori, podejście do drugiego człowieka, wartości 
którymi żyjemy: miłość, szacunek, wolność... 

 

 

Nasza placówka zapewnia rozwój od 1 roku życia do dorosłości ze szczególną wrażliwością na potrzeby 
i możliwości dzieci na każdym etapie rozwoju dbając o samodzielność i aktywność dziecka w celu 
uniezależnienia się od osób dorosłych. 

W styczniu 2019 r uruchomiliśmy żłobek i przedszkole, a we wrześniu otwieramy szkołę średnią. Istniejąca 
od 1 września 2015 r Szkoła Podstawowa Montessori w Lublinie 1 września 2019 r zmieni lokalizację  
z ul. Nadbystrzyckiej 162 w Lublinie na ul. Diamentową 2, gdzie jest  Centrum Edukacji Montessori.  
 
Już dziś zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji (kontakt poprzez formularz kontaktu). 

 

 
 
Żłobek Montessori bardzo różni się od tradycyjnego żłobka. Chociaż cele edukacji dzieci w jednym i drugim 
są zbliżone, droga do nich jest inna. Żłobek Montessori od A do Z jest zorganizowany w ten sposób, żeby 
przede wszystkim rozwijać niezależność i samodzielność dziecka. To oznacza, że w zasadzie nie ma tu 
czynności, której dziecko nie mogłoby wykonać samo. Cała przestrzeń jest dostosowana do wzrostu  
i możliwości rocznych, 2-letnich i 3-letnich dzieci, a nauczyciel jest łącznikiem między nimi a otoczeniem.   
 
Maria Montessori  opracowała swoją metodę kształcenia dzieci ponad 100 lat temu. Z jej naukowych 
obserwacji rozwoju dzieci korzystają dziś nauczyciele na całym świecie. Co jest w niej takiego wyjątkowego? 
Założenie, że dziecko uczy się samo z siebie. Potrzebuje do tego tylko odpowiednio przygotowanego 
otoczenia. Pierwowzorem było założone przez Marię Montessori w 1907 roku w Rzymie pierwsze Casa dei 
Bambini („Domy dziecięce”).    
 
Metoda Montessori nie jest gotowym programem, według którego nauczyciel prowadzi dzieci. Jest raczej 
na odwrót – to dzieci pracują w tym obszarze, który je w danym momencie interesuje, a nauczyciel za nimi 

https://mamotoja.pl/jak-wybrac-dobry-zlobek-dla-dziecka,zlobek-artykul,14560,r1.html


podąża. Obserwuje, a następnie przygotowuje otoczenie. Dorosły pokazuje dziecku, jak się wykonuje 
poszczególne czynności, np. zmywa naczynia, pracuje z materiałem rozwojowym ale go nie wyręcza w tym, 
co potrafi zrobić samo. 
 
 
 
FAZY ROZWOJOWE  to okresy determinujące potrzeby i możliwości dziecka oraz wymagające odpowiednio 
przygotowanego otoczenia . Dorosły jest łącznikiem pomiędzy dzieckiem i otoczeniem. 
 
I. 0 – 6 r. ż. Faza sensoryczna 
Dziecko jako „zmysłowy badacz” 
 
1. Faza   0 - 3 r. ż. –absorbująca psychika; dziecko jako „nieświadomy twórca” 
 
absorbujący umysł, nieświadoma siła duchowa ( forma ) okresu postnatalnego; gotowa do całościowego, 
intuicyjnego, bezpośredniego odbierania i rejestrowania wrażeń  z otoczenia                               
„ABSORBCJA” 
„Lekkość” uczenia się małego dziecka… 
 
Praktyczne pytania: 

• Liczebność grup – w naszym żłobku na jedną osobę dorosłą przypada  5-8 dzieci. W dwóch 
oddziałach młodszych dzieci od 1rż do 2rż będzie 16 dzieci i dwóch dorosłych oraz jedna osoba do 
pomocy. W dwóch starszych grupach od 2rz do 3rż będzie 20 dzieci i 3 osoby dorosłe. 

• Wiek dzieci –  przyjmujemy dzieci do żłobka , które opanowały umiejętność chodzenia (1rż) 

• Posiłki – dostarczane są przez firmę cateringową wyspecjalizowana w żywieniu małych dzieci, mogą 
w szczególnych i uzasadnionych przypadkach być dostarczane przez rodziców.  

• Alergie, niepełnosprawność, zaburzenia rozwoju – nie są przeszkodą w przyjęciu dziecka do żłobka 
Montessori, ale zazwyczaj trzeba ustalić takie kwestie indywidualnie. 

• Rekrutacja –rekrutacji poddawani są rodzice. Zespół żłobka zazwyczaj chce się upewnić, czy są 
otwarci na ten model wychowania i edukacji dziecka.  

• Pieluchy – przyjmowane są dzieci załatwiające się w pieluchę, w żłobku jest możliwość korzystania  
z nocników oraz toalety dziecięcych rozmiarów. Dziecko z czasem uczy się korzystać z sedesu.  

• Zabawki – nie ma zabawek w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale jest wiele materiałów 
rozwojowych i przedmiotów, które wspomagają rozwój dziecka. Każdy (oprócz naczyń) w 1 
egzemplarzu 
 

Żłobek od  1 stycznia 2019 r. do końca 2020 r. jest finansowany z środków unijnych  
w ramach działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego z RPO WL 

 

Kryteria rekrutacyjne dla rodziców/opiekunów: 
 

1. Jedno z rodziców/opiekunów wraca po urlopie macierzyńskim/wychowawczym do pracy lub 
poszukuje pracy (osoby bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach) 

2. Oboje rodziców opiekunów pracują 
3. Rodziny wielodzietne 



4. Choroba w rodzinie 
5. Kolejność zgłoszeń 
6. Osoby mieszkające w województwie lubelskim 

W tym okresie żłobek jest bezpłatny dla rodziców 
 

 
Rekrutacja 
Do żłobka przyjmowane  są dzieci chodzące ( powyżej 1 roku życia) 

• dwa oddziały dla dzieci w wieku powyżej 1rż do 2 lat 
• dwa oddziały dla dzieci powyżej 2 lat do 3 lat 

 
Opłaty  

• rekrutacyjna (konsultacje – warsztaty – spotkanie integracyjne ) 
• wyprawka semestralna płatna we wrześniu oraz w styczniu w wysokości 250zł  

(z przeznaczeniem na pomoce rozwojowe, dydaktyczne i art. papiernicze i plastyczne) 
• czesne jest płatne przez okres 12 miesięcy, w żłobku wynosi 500,00PLN 
• całodzienne wyżywienie wynosi 12,00PLN 

Karta zgłoszenia dostępna jest w Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori  w Lublinie  
przy ul. Nadbystrzyckiej 162 lub za pomocą Internetu poprzez formularz kontaktu ze strony  
www.edukacjamontessori.eu      

 
Osoby zainteresowane współpracą  
prosimy o przesłanie drogą elektroniczną informacji, która będzie zawierała: 
 

1. Imiona i Nazwiska rodziców i dziecka 
2. Adres zamieszkania 
3. Wiek dziecka 
4. Adres email i numer telefonu do kontaktu 
5. Zgłoszenie chęci nawiązania współpracy i udziału w procesie rekrutacji  

(prosimy o podanie etapu edukacyjnego) 
 
Kontakt 
Tel. 790780293 - organ prowadzący 
Tel. 790780297 - rekrutacja 
E-mail:  kontakt@edukacjamontessori.eu,  nspmontessori@gmail.com 
 

 
www.edukacjamontessori.eu 
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