
INFORMACJE  NA WRZESIEŃ 

Kochani Rodzice,  

Witamy w naszym Przedszkolu! 

Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo posłać Dziecko do Naszego 

Przedszkola. Ufamy, że nasza współpraca będzie się układać pomyślnie. Oto 

kilka informacji organizacyjnych, zawartych, także w umowie, których 

przestrzeganie jest ważne dla sprawnego funkcjonowania naszej placówki.  

 
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA  

 

 Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 

7.00 do 17.00 

 Ze względu na organizację dnia w Przedszkolu, prosimy o przyprowadzenie 

dziecka najpóźniej 15 minut przed śniadaniem (śniadanie 8.50). Przed 

śniadaniem dzieci wspólnie myją ręce, modlą się i schodzą na stołówkę.  

 Rano przyprowadzając dziecko do przedszkola, przekazujemy je nauczycielce 

do Sali, która znajduje się po lewej stronie przy wejściu do Przedszkola, 

natomiast po południu odbieramy Dziecko z szatni. Po przyjściu informujemy 

Panią recepcjonistkę, która telefonicznie wywoła dziecko do szatni. Osoby 

upoważnione do odbioru dzieci i zgłoszone na Karcie upoważnień, 

zobowiązane są do okazania dowodu osobistego.  

 W przypadku porannego spóźnienia Rodzic schodzi z dzieckiem na dolny 

parter i doprowadza dziecko do drzwi stołówki, dzwoniąc dzwonkiem i czeka, 

aż po dziecko wyjdzie nauczyciel.  

 Dzieci mogą być odbierane do godziny 17.00 (prosimy o punktualność) przez 

osoby upoważnione do tego przez rodziców i wpisane na kartę upoważnienia 

odbioru.  

 Nieobecność dziecka w przedszkolu.  

Jeśli dziecko z jakoś względów zostaje w domu lub jest chore, prosimy o 

powiadomienie nas o tym do godziny 8.30, tylko wtedy uwzględnimy 

odliczenie dziennej stawki żywieniowej (8 zł). 

 W naszym Przedszkolu panuje tradycja wspólnego świętowania urodzin. Raz 

w miesiącu organizujemy wspólne urodziny dzieci urodzonych w danym 

miesiącu. Tego dnia są wspólne życzenia, tort urodzinowy (pieczony na 

miejscu) oraz prezenty dla solenizantów.  

 W szatni na półce każdego dziecka znajdą państwo swój kącik, tzw. „Kącik 

dla Rodzica” (małe żółte przegródki). Jest to miejsce przeznaczone na 

informacje dla Rodziców, np. o dziecku bądź karteczki z opłatami.  

 Okolicznościowe zdjęcia wykonane w przedszkole są publikowane na 

wspólnym wirtualnym dysku do którego mają dostęp tylko rodzice (hasło i 

login otrzymują Państwo w oddzielne wiadomości mailowej). Jeżeli ktoś z 

Państwa nie życzy sobie, aby zdjęcie Państwa Dziecka widniało na dysku 

prosimy o powiadomienie nas o tym.  

 

UBIÓR i ZABAWKI 

 Wszystkie rzeczy dzieci powinny być podpisane   

 Prosimy o przynoszenie ubrań na zmianę 

 Ubranie dziecka musi być wygodne i nie może sprawiać kłopotów. (Proszę 

unikać zapinania na guziki. Rękawy swetra lub bluzki muszą być łatwe do 

podciągania. Buty i kapcie najlepsze są bez wiązania lub zapinane na rzepy) 

 Własne zabawki (podpisane!) dzieci mogą przynosić wyłącznie w 

poniedziałki  

CHOROBA DZIECKA 

 W przedszkolu nie podajemy żadnych leków 

 Prosimy o informowanie przedszkola o przyczynach nieobecności dziecka w 

przedszkolu i niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i 

chorobach zakaźnych 

 Prosimy o nieprzyprowadzanie do przedszkola chorych Dzieci  

 Jeżeli w karcie zgłoszenia zaznaczyli Państwo, że dziecko powinno być 

objęte dietą żywieniową, to Przedszkole ją uwzględni tylko w momencie 

dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem jakich produktów 

dziecko nie może spożywać. Zobowiązani są Państwo również o 

każdorazowym powiadomieniu Przedszkola o zmianie diety. Oprócz 

zgłoszenia do sekretariatu informacji o diecie, wskazana jest także rozmowa 

z nauczyciel i dokładne wyjaśnienie na co dziecko jest uczulone. 

 

INFORMACJA DLA GRUPY I NAJMŁODSZEJ:  

 Czas pobytu małych dzieci w przedszkolu nie powinien być długi. Jeżeli to 

możliwe, w pierwszych dniach proszę odbierać dziecko po drugim śniadaniu.  

 Ważne jest, by dziecko wiedziało kto po nie przyjdzie i kiedy. Uwaga! 

Prosimy się nie spóźniać  z odbieraniem dziecka, jeżeli Państwo obiecali, że 

przyjdą wcześniej, trzeba dotrzymać słowa. 

 Dziecku będzie raźniej, jeśli weźmie z domu ukochaną Przytulankę. Czasami 

wystarczy, że maluch będzie miał przy sobie coś, co pachnie mamą i domem, to 

stwarza poczucie bezpieczeństwa. 

 Dziecko ma prawo płakać. W ten sposób wyraża swój smutek, wyładowuje 

napięcie, jakie w nim narosło. Jeżeli płacze w domu, w przedszkolu, po prostu 

przytul je, powiedz, że je bardzo kochasz, że też będziesz za nim tęskniła, że 

przyjdziesz po nie zaraz po pracy.  

 


