
O nas 
Ośrodek opieki dziennej Villa Kunterbunt
Villa Kunterbunt to przedszkole (KITA) dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 6 lat. Placówka powstała z inicja-
tywy Firmy Bertelsmann w 1992 roku i od tego czasu oferuje rodzicom, pracującym w bezpośrednim sąsiedz-
twie placówki, całodzienną opiekę nad dziećmi. Tym sposobem zostaje ułatwione połączenie obowiązków 
rodzinych i zawodowych. Realizacja odbywa się głównie poprzez wydłużenie czasu otwarcia przedszkola i 
roszczenie prawne.

Villa Kunterbunt została uznana i certyfikowana jako CENTRUM RODZINNE Nadreni Północna-Westfalia w 
czerwcu 2009 roku. Od tego czasu praca i zadania placówki poszerzyły się i zmieniły, ponieważ ośrodek ro-
dzinny, oprócz opieki nad dziećmi dla różnych grup wiekowych i poradnictwa dla rodziców, pełni również funkcję 
pilota w danym obszarze społecznym swojej dzielnicy.

Obecnie (rok przedszkolny 2020/2021) dostępnych jest 40 miejsc dla dzieci w grupie typu III (od 3 do 6 lat) i 20 
miejsc w grupie typu II (od 4 miesięcy do 3 lat).  10 z tych miejsc jest zarazerwowanych dla pracowników Ber-
telsmann. Są one przedmiotem specjalnego finansowania.

Dzieci do przedszkola można meldować przez cały rok. Od listopada 2019 roku jest to również możliwe poprzez 
portal internetowy KIVAN pod adresem https://guetersloh.meinkitaplatz.de. Po tej czynności z przyjemnością 
zaprosimy Państwa na odwiedziny do naszego centrum rodzinnego.
 
Nasze godziny otwarcia
Od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 17.30h
i piątek od 7:30 do 16:30h

Koncepcja pedagogiczna 

Grupy dzieci są podzielone według wieku/ roku, w którym w przyszłości rozpoczną naukę w szkole i nazywane 
są imionami zwierząt (chrząszcz, mysz, jeż, niedźwiedź i grupa dinozaurów).

Koncepcja edukacyjna w Villa Kunterbunt nie ogranicza się do konkretnego kierunku. Koncepcja przedszkola, 
jej oferty i działania odbywają się zarówno sytuacyjnie, jak i w formie projektów. Wspólne zajęcia w ciągu roku 
dla dzieci i rodziców, zarówno w grupach, jak i między grupami, pomagają wszystkim poczuć się w przedszkolu 
dobrze i swobodnie.

Pomieszczenia

Wejście / parter
Dla najmłodszych dzieci U3-poniżej 3 roku życia (dzieci z grupy chrząszcza i myszy) znajdują się na parterze 
po 2 duże sale grupowe, sale przylegające dla grup, pomieszczenia do spania i łazienki. Oprócz szatni, hol 
wejściowy oferuje wystarczająco dużo miejsca do zabawy i różnych zajęć dla obu grup. Zarówno strefa ze-
wnętrzna, jak i przestronna sala wielofunkcyjna są wygodnie dostępne z poziomu gruntu.

Nieco ukryty, ale centralnie położony, jest tzw  „Taka-Tuka-Land”, miejsce spotkań rodziców i gości. W okresie 
aklimatyzacji swoich pociech rodzice mogą tam usiąść na np. wygodnej sofie z napojami i literaturą oraz na-
wiązać pierwsze kontakty z innymi rodzicami. Rodziny i inni goście znajdą tutaj wygodne miejsce przed ewen-
tualnym czekaniem na rozmowę. Raz w miesiącu zostaje organizowana w Taka-Tuka-Land przez i dla rodziców 
dzieci z przedszkola kawiarnia, która jest przez cały rok popularnym miejscem spotkań rodziców ze wszystkich 
grup.Na parterze znajduje się poza tym część administracyjna z biurem dla kierowniczki przedszkola oraz po-



mieszczeniem socjalnym i konferencyjnym. Można je wykorzystać zarówno podczas imprez zespołowych, jak  
również dla wszelkich seminariów i kursów szkoleniowych. W dużej kuchni dwie sympatyczne kucharki przygo-
towują posiłki dla dzieci, a sala oferuje również możliwość gotowania i pieczenia z dziećmi. Na pierwsze piętro 
prowadzą dwie jasne, przyjazne klatki schodowe.

1 piętro
Sale dla starszych dzieci znajdują się na piętrze (dzieci Ü3-powyżej 3 lat, w grupie: jeż, niedźwiedź i dinozaur).  
Tutaj dostępne są duże sale dla grup, sale przylegające dla grup i łazienki. Tutaj również znajduje się „Hoppe-
tosse”, sala intensywnych porad, spotkań rady rodzicielskiej, rozmów z rodzicami, ofert kursów językowych i 
ofert prac z dziećmi w małych grupach.

Dalsze pomieszczenia 
Wszystkie dzieci mają do dyspozycji obszerną, wielofunkcyjną salę do gimnastyki i ćwiczeń oraz oferty mu-
zycznej i twórczej.  Odbywają się tu przyjęcia, uroczystości i imprezy dla rodziców i dzieci, a także konferencje, 
warsztaty i wieczory tematyczne. Prace majsterkowe i rękodzieła dla wszystkich dzieci mogą odbywać się w 
dobrze wyposażonej piwnicy pracowniczej.

Plac zabaw
Na dużym terenie zewnętrznym, który jest wyposażony w piaskownicę, domek do wspinaczki, huśtawkę, kącik 
i koryto błotne, są nieograniczone możliwości zabawy i szaleństw dla każdej grupy wiekowej. Istnieje obszerne 
miejsce do korzystania z bobby carów, rowerów biegowych, hulajnóg i rowerów. Plac zabaw jest otoczony ogro-
dzeniem zapewniającym prywatność i zabezpieczony elektrycznym brzęczykiem przy wejściu.

Team

Zespół pedagogiczny

W Villa Kunterbunt jest zatrudniony pedagog socjalny na stanowisku kierownika placówki, jak również liczni 
doświadczeni pedagodzy, w całkowitym bądz niepełnym wymiarze godzin.  Do stałego zespółu należą ponadto 
dwie pomoce kuchenne. Zatrudnienie odpowiada maksymalnej liczbie stanowisk zgodnie z Ustawą o edukacji 
dzieci kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (KiBiz).

Co roku odwiedzają nas praktykanci bądz stażyści ze szkół pedagogicznych. Nasze centrum rodzinne jest 
codziennie sprzątane przez dwóch pracowników sprzątających, a obiekty zewnętrzne są pięlegnowane przez 
firmę ogrodniczą i regularnie sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa. W wielu obszarach manualnych i tech-
nicznych zespół od lat ma opiekuna-wolontariusza, który służy radą i wsparciem.

Przyjęcie dzieci do przedszkola

Villa Kunterbunt, jako placówka rodzinna, oferuje rodzicom, pracującym w bezpośrednim sąsiedztwie przed-
szkola, całodzienną opiekę nad dziećmi. Tym sposobem zostaje ułatwione połączenie obowiązków rodzinych i 
zawodowych. Villa Kunterbunt to przedszkole (KITA) dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 6 lat.  

Rejestracja nowych dzieci jest możliwa przez cały rok, a od listopada 2019 r. za pośrednictwem portalu inter-
netowego KIVAN pod adresem https://guetersloh.kivan.meinkitaplatz.de. Znajdziecie tam Państwo również 
dalsze informacje na temat procesu rejestracji z wydziału opieki nad dziećmi w mieście Gütersloh. Chętnie 
zorganizujemy z Państwem termin na osobiste zwiedzanie przedszkola pod adresem e-mail villa.kunterbunt@
bertelsmann.de lub telefonicznie pod numerem 05241-703183.

Miejsca przydzielane są według systemu punktowego, w którym rolę odgrywa bliskość rodzica do miejsca pracy, 
miejsce zamieszkania i wiek dziecka; decydujące są również kryteria społeczne. Dzieci przyjmowane są zwykle 
corocznie 1 sierpnia, na początku roku przedszkolnego. W bieżącym roku o wcześniejszym lub dodatkowym 
przyjęciu dzieci mogą decydować szczególne sytuacje rodzinne. Kierownik placówki, pani Christiane Keller, z 
przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

Następny termin rejestracji: styczeń 2021 



Familienzentrum
Villa Kunterbunt
Carl-Miele-Straße 216–218
33335 Gütersloh
Telefon: 0 52 41-70 31 83
Telefax: 0 52 41- 99 89 65
villa.kunterbunt@bertelsmann.de

www.villa-kunterbunt-gt.de


