Organizacja roku szkolnego 2022/2023 w Niepublicznym
„Promyczek” w Michałowicach od 1 września 2022r.

Przedszkolu

1. Na stronie internetowej przedszkola udostępnione są dokumenty i procedury, z którymi
prosimy Rodziców o zapoznanie:
-

Statut przedszkola

-

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

-

Procedura postępowania w sytuacji nagłego wypadku

-

Podstawa programowa

-

Ramowy rozkład dnia

-

Harmonogram uroczystości

2. W roku przedszkolnym 2022/2023 zostały utworzone 3 grupy:
 Starszaki - wych. Agnieszka W, Aneta R.
 Średniaki – wych. Katarzyna B, Karolina R.
 Maluchy – wych. Mariola Z, Izabela C.
3. Od nowego roku szkolnego dzieci wchodzą do przedszkola i wychodzą tylko wejściem
głównym.
Rodzice lub osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie wchodzą do przedszkola, tylko
dzwonią domofonem i czekają na przyjście wyznaczonego pracownika przedszkola.
4. Od września/października będą realizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci:
 Język angielski
 Język hiszpański
 Rytmika
 Gimnastyka korekcyjna
 Logopeda - dzieci po diagnozie wyłonione do terapii
 Zajęcia taneczne (dobrowolne, płatne przez rodziców)
 Zajęcia szachowe (dobrowolne, płatne przez rodziców)
5. Przedszkole otwarte jest od 6.00 do 17.00.
a) Dzieci na śniadanie przyprowadzane są do godziny 8.30, natomiast bez śniadania
przyprowadzane są najpóźniej do godziny 9,00, po której dokonywana jest dezynfekcja ścieżek
komunikacji.
b) Zajęcia dydaktyczne w naszym przedszkolu rozpoczynają się zwykle o godzinie 9.00.

c) Prosimy o odbieranie dzieci najpóźniej do godziny 16.50 wedle zapisu w umowie.
d) Wszelkie nieobecności dziecka w przedszkolu należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do
godz. 7.30 ( tel.: 12 388-50-06 lub 12 388-50-33).
e) W przypadku okresów świątecznych, czy długich weekendów zbieramy informacje dotyczącą
frekwencji w tych dniach, ze względu na konieczność zaplanowania żywienia w tych okresach.
6. Posiłki w przedszkolu
830 – 900 – śniadanie
1000 – 1015 – owoce/warzywa
1200 – 1230 – obiad ( I danie – zupa, II danie, kompot)
1415 – 1430 – podwieczorek
1630 – kanapki /wg potrzeb dzieci/
Jadłospis jest zaplanowany na cały tydzień i dostępny dla rodziców na stronie internetowej
przedszkola.
W ciągu dnia dzieci mają nieograniczony dostęp do niegazowanej wody, otrzymują także herbatki
owocowe i soki.
7. Prosimy również śledzić na bieżąco stronę internetową przedszkola oraz informacje
umieszczane na drzwiach wejściowych.
8. Opłaty związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Wysokość opłat (wyprawka, książki, ubezpieczenie NNW) zostanie podana na początku września.
9. Faktury za przedszkole
Opłata za przedszkole (czesne i wyżywienie) jest dokonywana na podstawie comiesięcznej faktury.
Faktury są przesyłane mailowo na adres podany w Karcie zapisu dziecka.
W sytuacji, gdy rodzic nie wyraził zgody na otrzymywanie faktur drogą mailową, wówczas fakturę
przekazują rodzicom Panie wydające dziecko, a Rodzic potwierdza odbiór faktury na liście.
10. Kontakt z wychowawcą
Od września nadal będą odbywać się konsultacje telefoniczne rodzica z wychowawcą pod nr
telefonu: (12) 388-50-06 lub (12) 388-50-33.
We wrześniu zostaną podane dni i godziny konsultacji.
Proszę pamiętać, że informacje o zachowaniu, umiejętnościach, oraz rozwoju dziecka – udzielają
tylko i wyłącznie nauczyciele. Pomoc nauczyciela może udzielić informacji o spożywanych
posiłkach, czy zabiegach higienicznych.

11. Wyprawka – czyli w co należy zaopatrzyć dziecko:
Wszystkie dzieci przynoszą do przedszkola:
 obuwie ze sztywną podeszwą antypoślizgową, łatwe do samodzielnego założenia,
 ubranka na zmianę,
 mały ręcznik bawełniany
Nowo przyjęte dzieci przynoszą dodatkowo:
 chusteczki nawilżane,
 prześcieradło z gumką o wymiarach 140x70 (ewentualnie kocyk),
 podusię,
 kocyk do przykrycia.
Rzeczy te należy przynieść w bawełnianym worku. Wszystko ma być podpisane.
Pościel oraz ręcznik bawełniany co tydzień oddawane będą do prania.
12. Adaptacja nowo przyjętych dzieci
Prosimy, aby dzieci nowo przyjęte przyprowadzać przez pierwsze dwa tygodnie września na
śniadanie, czyli do godziny 8,20 i odbierać po obiedzie, czyli o godzinie 12,30.
 W tym czasie (9,00 – 12,00) w grupie będą prowadzone zajęcia adaptacyjne oraz zabawy
integrujące grupę.
 Podczas adaptacji dzieci będą poznawać swoje panie, imiona kolegów i koleżanek, salę
przedszkolną wraz z kącikami zabaw, łazienkę i szatnię, znaczki indywidualne, którymi
oznaczone będą półki w szatni, krzesełka oraz leżaczki, a także organizację dnia
w przedszkolu.
 W kolejnych tygodniach będzie można wydłużać pobyt dziecka w przedszkolu.
Michałowice, dnia 28.07.2022r.

