Informator dla rodziców
1. Czego potrzebują przedszkolaki?






obuwie na antypoślizgowej podeszwie - dobrze trzymające stopę / na gumkę lub na
rzepy,
wygodne rzeczy,
woreczek z rzeczami na zmianę (koniecznie podpisane),
kubek przystosowany do mycia w zmywarce np. z IKEA,
chusteczki nawilżające i suche (kartonik).

Dodatkowo dla grupy I:




ulubiona przytulanka - jeśli dziecko ma taką potrzebę (ze względu na wytyczne GIS przyniesiona przytulanka zostaje w przedszkolu),
fartuszek,
poduszka i jeden długi koc lub pościel / lub śpiwór - podpisane (leżakowanie
przewidziane jest od 2go lub 3go tygodnia).

2. Czego nie przynosimy do przedszkola?







zabawek (ze względu na wytyczne GIS),
napoje, jedzenie – są zapewnione przez placówkę, z tego względu prosimy, aby dzieci
nie przynosiły swojego jedzenia, napojów, słodyczy, itp. Dzieci podczas
przygotowania do wyjścia często sięgają po smakołyki zostawione przez rodzica,
częstują też innych nie zważając na kwestie higieny i alergie innych dzieci,
lekarstwa – podawanie ich przez nauczyciela dziecku jest zabronione, a pozostawianie
w szatni niesie niebezpieczeństwo przypadkowego spożycia przez inne dzieci;
kosmetyki – przede wszystkim ze względu na alergie, nawet dziecięce malowidła
stwarzają ryzyko,
pieniądze, drogocenne przedmioty – za przedmioty pozostawione w szatni,
odpowiedzialność ponosi rodzic.

3. Harmonogram przedszkola

6oo - 820

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne,
dydaktyczne oraz indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z
dzieckiem zdolnym; pozostałe dzieci zabawy dowolne

820 - 830

Czynności higieniczno-porządkowe

830 - 900

I śniadanie

900 - 1045

Zajęcia dydaktyczne; zabawy w ogrodzie przedszkolnym; obserwacje przyrodnicze;
spacer

1045 - 1100

Czynności higieniczno-porządkowe

1100 - 1130

II śniadanie - zupa oraz owoce, warzywa lub deser

1130- 1315

Grupa najmłodsza -relaks i odpoczynek
Inne grupy - zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci; wspólne zabawy ruchowe;
zabawy w ogrodzie przedszkolnym; spacer

1315 - 1330

Czynności higieniczno-porządkowe

1330 - 1400

Obiad

1400 - 1430

Zabawy relaksacyjne lub zabawy o niewielkim natężeniu ruchu

1430 - 1630

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy dowolne
wg zainteresowań dzieci.

16.30-17.00 Dezynfekcja przedszkola

4. Zasady przyprowadzania i odbioru dziecka:











do odbioru dziecka z przedszkola upoważnieni są rodzice lub prawni opiekunowie,
w przypadku braku możliwości odbioru dziecka przez wyżej wymienione osoby,
odbioru dziecka z placówki dokonuje osoba pełnoletnia, upoważniona pisemnie przez
rodziców, która zapewnia pełne bezpieczeństwo i przejmuje odpowiedzialność prawną
za dziecko,
pisemne upoważnienie rodzice składają u wychowawcy grupy (dostaną je Państwo
01.09)
upoważnienia mogą być wypisane na większą ilość osób,
jeżeli po odbiór dziecka zgłosi się osoba w stanie nietrzeźwym, dziecko nie zostanie
wydane,
nieobecność dziecka rodzice zaznaczają przez system Iprzedszkole / spóźnienie
rodzice zgłaszają telefonicznie,
dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8.20, potem zaczynają się
czynności higieniczne przed śniadaniem oraz zajęcia dydaktyczne i spóźnienia są dużą
stratą dla dziecka,
wszelkie kwestie sporne między rodzicami/ prawnymi opiekunami są rozstrzygane
poprzez dokumenty sądowe/ nie ma innej możliwości.

5. Informacje dodatkowe:











przedszkole funkcjonuje 10 miesięcy, z przerwą wakacyjną w lipcu bądź sierpniu oraz
dyżurem w jednym z miesięcy wolnych, dla Rodziców nie mogących zapewnić w tym
czasie opieki, organ prowadzący określa zasady i tryb funkcjonowania przedszkola w
okresie przerwy wakacyjnej,
pracujemy w godzinach od 6.00 do 16.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Po
godzinie 16.30 następuje dezynfekcja przedszkola,
przedszkole przygotowane jest do przyjęcia 100 dzieci w wieku od 3 do 5 lat w 4
oddziałach. W grupie jest max. 25 dzieci. Każda grupa powierzona jest opiece dwóch
nauczycielek, które pracują zmianowo. Pomoce nauczyciela współpracują z
nauczycielkami między innymi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi,
w przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym oraz
pracownicy administracji i obsługi,
nauczyciele i pozostali pracownicy odpowiadają przede wszystkim za bezpieczeństwo
i zdrowie powierzonych dzieci,
nauczyciele przedszkola prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą
zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej
pracy, szanują godność dziecka i respektują jego prawa.
podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie
sprawnego działania przedszkola, jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego
otoczenia w ładzie i czystości.

6. Zasady płatności:



1 zł - ponad podstawę programową każda godzina – podstawa programowa liczona
jest od 8.00- 13.00,
7 zł- całodzienne wyżywienie / może ulec zmianie w zależności od cen rynkowych
poszczególnych produktów.

7. Ważne:


Jeśli dziecko ma alergię na któryś ze składników, prosimy o pisemne potwierdzenie od
alergologa.

8. Kontakt z przedszkolem






tel. 618775312
przedszkole82poznan@gmail.com
system Iprzedszkole
str. internetowa https://www.przedszkole82poznan.pl/
fb @przedszkole82

