INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLA SportArt
Żłobek będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 – 17:00.
Realizowane będą zajęcia dodatkowe W RAMACH PROJEKTU EDUKOLANDIA – zajęcia muzyczne,
plastyczne, zajęcia ruchowo – sportowe, taneczne, językowe oraz język angielski, katecheza i
rytmika w ramach podstawy programowej.
 Codziennie będą się też odbywać zajęcia edukacyjne rozwijające wiedzę i umiejętności dzieci w
zakresie: samoobsługi, rozwoju kompetencji społecznych, rozwoju mowy i myślenia, dowiadywania
się o tym, co istotne w otoczeniu, zgodnie z realizowaną podstawą programową.
 Dzieci w miarę możliwości będą chodziły na spacery i na plac zabaw jeśli tyko aura będzie na to
pozwalała, proszę to uwzględnić przy ubieraniu dzieci na co dzień.
 Do dyspozycjo dzieci i rodziców pozostają specjaliści z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej: pedagodzy specjalni, rehabilitanci, terapeuci, logopedzi i psycholog
 Posiłki będą wydawane:
I. Śniadanie: 9:00
II. Obiad: 11:30 – 12:30
Drzemka poobiednia 12:00-14:00 (dla dzieci młodszych)
III. Po drzemce zupka: 14:00
* przez cały czas dzieci mają dostęp do wody
 Przyprowadzamy dzieci najpóźniej do godziny 8:30!
 Przed przyjściem dziecka do przedszkola należy dostarczyć do opiekuna grupy zaświadczenie od
lekarza, że dziecko może uczęszczać do przedszkola oraz aktualne oświadczenie o
przeprowadzonym badaniu kału na pasożyty. Po każdej chorobie również należy przynieść
zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe.
 Na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu zawsze będą się znajdować aktualne ogłoszenia,
informacje, jadłospis całotygodniowy oraz rozkład dnia dla dzieci, harmonogram zajęć dodatkowych.
 Rodzice zawsze muszą uaktualniać swoje dane telefoniczne, żeby nie było problemu z kontaktem w
razie konieczności.
 Dzieci przyprowadzane muszą być zdrowe, a razie choroby należy o tym informować – np.
choroby zakaźne.
 Pracownicy pod żadnym pozorem nie podają dzieciom leków.
 Każde dziecko może przynieść ulubioną przytulankę, żeby czuło się bezpiecznie i miło.



Informacje na temat wyposażenia dziecka do przedszkola
Wyprawka plastyczna (dostarczamy we wrześniu, potem do uzgodnienia z nauczycielem
prowadzącym grupę):
2 bloki techniczne A4, 2 ryzy papieru A4, 1 blok techniczny (duży) A3 biały, 1 blok techniczny (duży) A3
kolorowy, 2 papiery kolorowe A4, farby plakatowe 12 kolorów, nożyczki, 2 plasteliny - 12 kolorowe Astra, 2
kleje biurowe, 4 kleje w sztyfcie Astra (średnie), pędzel z włosia płaski, 4 pudełka kredek świecowych Astra,
pudełko kredek ołówkowych, teczka na prace A4 z gumką tekturowa – podpisana płaska, 2 ołówki, gumka
do gumowania, temperówka, bibuła kolorowa karbowana w miksie kolorów.
Wyprawka plastyczna jest jednorazowa.
Wyprawka c.d stała kwartalna:
 2 pudełka chustek higienicznych – raz na dwa miesiące.
 2 opakowanie mokrych chusteczek – raz na trzy miesiące.
Wyprawka przedszkolna:
 Worek z materiału podpisany z rzeczami na zmianę ( gdyby się dziecko polało, lub z powodu innych
niespodzianek).
 Worek na kapcie – również podpisany.
 Do spania: kocyk , poduszka – wszystko w podpisanej poszewce (nie w reklamówce!!!), rzeczy mają
być podpisane.
 Każde dziecko ma mieć też szczotkę do zębów, kubek i pastę – w miarę możliwości oznaczone,
żeby nie było problemu z poznaniem swojego.
 Kapcie na zmianę - podpisane.

