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ROK SZKOLNY 2021/2022



KADRA PRZEDSZKOLA 
Przedstawienie kadry, pracowników 
•Dyrektor : Jolanta Piotrowska 
• W przedszkolu jest 5 grup
• 3 latki „Kolorowe nutki” Małgorzata Trojanowska, Jolanta Piotrowska, Anna Szaruga

7:30 – 16:00
• 4 latki „Motylki” Anna Ołowska, Anna Szaruga

7:30 – 15:30
• 4/5/6 latki Biedronki Dorota Bałdyga, Dorota Oborska

7:00 – 16:00
• 5 latki „Żabki”  Marlena Krasuska, Katarzyna Bielińska

6:30 – 16:30
• 6 latki „Skrzaty” Ewa Rybak, Daria Kresa

7:30 – 16:00
Katecheta – Joanna Kowalczyk
Nauczyciel jęz. angielskiego - Olga Kuć
Logopeda – Karolina Olszewska
Psycholog – Ewa Rydzewska



ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

- W Przedszkolu obowiązuje podstawa programowa wychowania
przedszkolnego, która wskazuje na treści, które dziecko powinno nabyć w
przedszkolu przed podjęciem nauki w szkole (zamieszczona na stronie
przedszkola)

– Przedszkole czynne od 6:30-16:30

– W przedszkolu obwiązuje ramowy rozkład dnia (zamieszczona na stronie
przedszkola). Bardzo prosimy o przestrzeganie czasu przyprowadzania i
odbierania dzieci z przedszkola. Do 9:00 przyprowadzanie i nie wcześniej niż
przed 15:00 zabieranie, ponieważ o godz. 14:30 jest podwieczorek.

– Odpłatność za przedszkole naliczana jest w oparciu o elektroniczny system
naliczania opłat.

–Rodzic jest zobowiązany do informowania nauczycielki o dłuższej
nieobecnościach dziecka, szczególnie 6-latki spełniające obowiązek szkolny.



NADRZĘDNY CEL PRZEDSZKOLA: 
Celem wychowania w przedszkolu jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
w tym, co jest dobre, a co złe,

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z
dziećmi i dorosłymi,

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i
grach sportowych,



7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla 
innych, 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które 
są ważne w edukacji szkolnej. 
Więcej informacji w Statucie Przedszkola 
- Zachęcam do przeczytania Statutu Przedszkola oraz Koncepcji Pracy przedszkola, który

zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola. Jest to akt wewnętrznego prawa
regulujący funkcjonowanie placówki. Koncepcja pracy jest w miarę potrzeby
modyfikowana oczywiście przy współpracy grona pedagogicznego oraz rodziców.

- Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych udzielana jest pomoc psychologiczno
pedagogiczna



ZASADY ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ  Z RELIGII I JĘZYKJA ANGIELSKIEGO 

–Język angielski wszystkie grupy 2x w tygodniu 

młodsze grupy 15 minut, starsze 30 minut. 

–Religia - na wniosek rodziców. Wnioski do pobrania u nauczycieli grup.

Za zajęcia dodatkowe rodzice nie ponoszą żadnych kosztów. 



OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

- procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

- procedura kontaktów z rodzicami w przedszkolu

- procedura postępowania w razie wypadku dziecka

- procedura monitoringu wizyjnego

Powyższe procedury zamieszczone na stronie przedszkola



SPOSOBY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 
–Sposób wyboru członków Rady Rodziców i ustalania składek na RR.
Co roku wybierana jest Rada Rodziców w liczbie trzech osób z poszczególnych grup na
pierwszym zebraniu. Następnie trójki grupowe wybierają z pośród siebie Prezydium Rady
Rodziców na zebraniu trójek grupowych. Zebranie trójek grupowych 14.09.2021 wtorek
godz. 15:30 sala 1. Zaproszenia zostaną rozdane na zebraniach grupowych.

–Harmonogram rocznej współpracy przedszkola z rodzicami - widnieć będzie na stronie
internetowej przedszkola. Zachęcamy rodziców do przedstawienia własnych propozycji
współpracy (przekazanie nauczycielowi grupy). Warto podkreślić, że celem edukacji
przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.
Rodziców bardzo prosimy o aktywne włączenie się w proces wychowawczo-dydaktyczny
dla dobra naszych dzieci.

–Organizowanie imprez okolicznościowych (np. Spotkanie z Mikołajem, Bal Karnawałowy
i in.), będą wymagały zaangażowania rodziców w przygotowaniu strojów, a wycieczki
pomocy w organizacji przed i w czasie wycieczki.



- Zachęcamy rodziców do czytania dzieciom książek z przedszkolnej biblioteki.
Biblioteka czynna będzie od 13 września w poniedziałek

7:45 - 9:00
14:30 – 15:45

Dzieci przychodzą do biblioteki z rodzicami, wybierają książki same lub przy pomocy
pani w bibliotece. Pamiętajmy, aby upominać dziecko, że książkę należy szanować. Po
przeczytaniu należy zwrócić książkę do biblioteki i wypożyczyć nową. Dzięki częstemu
kontaktowi z książką, dziecko pokocha czytanie, nie będzie miało problemu z
czytaniem obowiązkowych lektur w szkole.

- Rada Rodziców gromadzi środki na rachunku bankowym, szczegóły opłat zostaną
podane po zebraniu trójek grupowych na tablicy ogłoszeń i na stronie przedszkola.
Raz na miesiąc trójki grupowe otrzymują sprawozdanie z wpłat w swoich grupach.
Wpłaty rodzice wpłacają na rachunek bankowy lub do Intendentki w sekretariacie
przedszkola.



ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE 
Zasady odpłatności za przedszkole
• Za godziny pobytu nie płacą rodziny wychowujące 3 i więcej dzieci
•Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty z późniejszymi zmianami: Za każdą
godzinę powyżej podstawy programowej rodzic płaci 1 zł. Nie płacą rodzice dzieci w
obowiązku szkolnym.
• Konieczność rejestracji dzieci przy wejściu i wyjściu. Zaokrąglenie całkowitego pobytu

za rozpoczętą godzinę do pełnej złotówki.
• Bezpłatna podstawa programowa 8:00-13:00 
• Opłaty za przedszkole przyjmowane są na rachunek bankowy podany razem z 
wysokością opłat w wysłanym do rodzica emailu. 
• Stawka dzienna za wyżywienie 7 zł, zwracana w następnym miesiącu, jeżeli dziecko było 
nieobecne w przedszkolu. Wyżywienie jest dostosowane do nowego ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych 
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 
wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, które weszło w życie w dniu 1 września 
2015 r. Wszystkie potrawy przygotowujemy w przedszkolnej kuchni nie kupujemy żadnych 
gotowych półproduktów. 



SPRAWY RÓŻNE 
•Proszę o zamykanie furtki jeżeli dzieci przebywają w ogrodzie. 
•Nie wpuszczamy dziecka na teren przedszkola lub do przedszkola i nie odchodzimy. 
Wprowadzamy dziecko do szatni czuwamy nad tym, aby się przebrało i odprowadzamy 
wzrokiem lub osobiście do sali. 
•Po odebraniu dziecka z przedszkola, podczas zabaw w ogrodzie zwracamy uwagę na to 
jak bawi się dziecko, konieczność przestrzegania ustalonych zasad . 
•W szatni nie sadzamy dzieci na półkach, tylko na ławeczce. 
• Na tablicy i stronie umieszczane są, piosenki i wiersze realizowane w danym temacie 
kompleksowym 
• Żywienie dzieci uczulonych w oparciu o zaświadczenie lekarskie. 
• Ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne,
W tym roku szkolnym dzieci ubezpieczane są w firmie InterRisc składka płacona u
Intendentki . Składka roczna 39 zł. Szczegóły ubezpieczenia na stronie przedszkola w
zakładce Rodzic – ubezpieczenie dzieci.


