INFORMATOR
DLA
RODZICÓW
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć
o tym jak żyć, co robić, jak postępować
nauczyłem się w przedszkolu”
R. Fulghum

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Przyborowie
tel. (14) 68 15 207
www.zspprzyborow.pl

Informator dla rodziców - rekrutacja na rok 2019/2020

Szanowni Państwo!
Dziecko, to największy skarb dla rodzica. Każdy rodzic chce jak najlepszej opieki dla
swojej pociechy. Szuka osoby, instytucji, której może zaufać. My to wiemy! Dlatego
chcemy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Cieszymy się, że jesteście Państwo
zainteresowani naszą placówką.
Naszą pracę cechuje:







Widzenie świata oczami dziecka.
Szacunek dla każdego dziecka.
Uwzględnienie możliwości i potrzeb naszych przedszkolaków.
Uczenie przez zabawę.
Edukacja bez zbędnego stresu.
Rozwijanie spontaniczności, podtrzymywanie radości dzieciństwa.

Oferta naszego przedszkola:
 Realizujemy program wychowania przedszkolnego, zatwierdzony przez dyrektora
przedszkola oraz programy autorskie.
 Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi.
 W pracy z dziećmi korzystamy z metod znanych
z pedagogice: Metody M. Montessorii, Labana, Scherborne, Dobrego Startu.
 W pracy z dziećmi nadpobudliwymi wykorzystujemy techniki humoru i dowcipu.
 Umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach dodatkowych.
 Z dziećmi szczególnie uzdolnionymi organizujemy zajęcia w formie kółek
zainteresowań.
Oferta zajęć dodatkowych:






Rytmika przy akompaniamencie instrumentu.
Język angielski
Religia
Kółka zainteresowań np: plastyczno-techniczne, badawcze, komputerowe
Przedstawienia teatralne w ramach zgłoszonych ofert.
(Oferta cen zostanie przedstawiona na zebraniu)

Proponujemy państwu:





Udział w zebraniach ogólnych i grupowych.
Udział w zajęciach otwartych.
Udział w uroczystościach, zabawach przedszkolnych.
Wspólne wyjazdy wycieczkowe.
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ORGANIZACJA PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA
Przedszkole jest czynne od 6.30 – do 16:00
Pamiętaj rodzicu, to są godziny, których musisz przestrzegać.
Bezpłatna realizacja Podstawy Programowej odbywa się w godz. 7:30 – 12:30.
Każda godzina wykraczająca poza realizację Podstawy Programowej – 1 zł.
Dla dzieci 6-letnich godziny wykraczające poza realizację Podstawy Programowej są
bezpłatne.
Dziecko może korzystać z trzech posiłków:
 śniadanie
1,40zł
 obiad
2,40 zł
 podwieczorek 0,80 zł
Wpłaty należy dokonywać do 5- tego każdego miesiąca.
Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów. Jeżeli
będą to osoby trzecie należy zgłosić ten fakt nauczycielce.
Jeżeli dziecko choruje nie należy przyprowadzać go do przedszkola, ponieważ zarazi inne
dzieci. Nie należy dawać dziecku żadnych leków do przedszkola. Jeżeli dziecko zachoruje
w przedszkolu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie, w nagłych przypadkach
wezwiemy pogotowie.
CO BĘDZIE DZIECKU POTRZEBNE W PRZEDSZKOLU:






pantofle,
podpisany ręcznik z pętelką,
zapasowe ubranie,
chusteczki do nosa w pudełku,
wyprawka będzie uzgadniana na zebraniu, nie należy nic kupować.
RODZICU PAMIETAJ!

Jeżeli Twoje dziecko ma przytulankę i trudno mu się z nią rozstać, niech przyniesie ją do
przedszkola będzie mu raźniej i weselej. Jednak nie pozwól przynosić mu innych zabawek,
gdyż są one przyczyną kłótni i nieporozumień między dziećmi.
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SPOTKANIA ADAPTACYJNE DLA RODZICÓW
18.06.2019r. godz. 16.00

SPOTKANIA ADAPTACYJNE DLA DZIECI
25 – 26.06.2019r. godz. 10:00 – 12:00

Wszystkie te propozycje mają jeden naczelny cel:
Integracja dzieci, rodziców i nauczycieli!

PRZEBIEG REKRUTACJI

11.02 – 01.03 – składanie kart w przedszkolu

Terminy rekrutacji będą na bieżąco aktualizowane na przedszkolnej
stronie internetowej i tablicy informacyjnej w przedszkolu.
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