„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”
Jan Paweł II

WRZESIEŃ 2015

SZANOWNI RODZICE
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu powakacyjny numer naszej
przedszkolnej gazetki. W tym roku „Piąteczka” będzie ukazywać się raz w miesiącu, aby
informować o najważniejszych wydarzeniach z życia naszego Przedszkola.
Zapraszamy i życzymy miłej lektury!
GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA
Informujemy, że w roku 2015/2016 przedszkole będzie czynne
w godzinach 6:30 - 17:30!
NASZE GRUPY

POSIŁKI

GRUPA I – MARYNARZE
 mgr Ewa Zajkowska
 mgr Beata Ratowska
 mgr Aldona Grzybowska

Ze względów organizacyjnych
oraz konieczności
przygotowania odpowiedniej
liczby posiłków, dzieci
powinny być przyprowadzane
do przedszkola w godz.
06:30 - 09:00.

GRUPA II – FOCZKI
 mgr Paulina Adamczyk
 mgr Anna Szpejewska
GRUPA III – RYBKI
 mgr Justyna Gruntowa
 mgr Karolina Wilczyńska
GRUPA IV – MUSZELKI
 mgr Dorota Wojciechowska
 mgr Aleksandra Dobrzańska

Późniejsze przyprowadzanie
dziecka powinno być
zgłoszone osobiście lub
telefonicznie najpóźniej do
godz. 09:00.

ODBIERANIE DZIECI
Przypominamy o konieczności pisemnego upoważnienia osób odbierających dziecko z
przedszkola (upoważnienie może dotyczyć wyłącznie osób dorosłych). Osoba
odbierająca dziecko jest zobowiązana do okazania dowodu tożsamości. Druk
upoważnienia dostępny jest na stronie internetowej przedszkola.
Wszystkie aktualne informacje dotyczące naszego przedszkola
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
www.piateczka.com.pl

ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA

06:30 - 08:00 Schodzenie się dzieci
08:00 - 08:30 Ćwiczenia poranne; zabawy ruchowe, swobodne; zabiegi
08:30
09:00

-

09:00
10:00

10:00 - 10:15
10:15 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00
12:10
12:20
12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30
15:00
15:00
17:30

higieniczne
Śniadanie
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci; zajęcia organizowane,
inspirowane i prowadzone przez nauczyciela wspierające
wszechstronny rozwój dzieci
II Śniadanie
Zabawy indywidualne w kącikach tematycznych; zabawy na
świeżym powietrzu; spacery; wycieczki
Szatnia; zabiegi higieniczne
Obiad w grupie Marynarzy
Obiad w grupie Foczek
Obiad w grupie Rybek
Obiad w grupie Muszelek
Wypoczynek; grupa Marynarzy - leżakowanie; zajęcia dodatkowe
Zabawy ruchowe, zabiegi higieniczne
Podwieczorek w grupie Marynarzy i Foczek
Podwieczorek w grupie Rybek i Muszelek
Rozchodzenie się dzieci; zabawy indywidualne; zajęcia korekcyjnokompensacyjne; zabawy dydaktyczne

ODPŁATNOŚCI
Odpłatność za przedszkole prosimy uiszczać w kasie lub na konto do 15-tego każdego
miesiąca.
Numery kont bankowych, na które należy wpłacać opłaty za wyżywienie i koszty pobytu
dziecka w przedszkolu:
 wyżywienie - na konto: 36 1440 1026 0000 0000 1252 5858
 koszty pobytu - na konto: 80 1440 1026 0000 0000 1252 5842
Konto Rady Rodziców: 86 1440 1084 0000 0000 0340 6466 (Nordea Bank Polska S.A.)

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE ODBĘDĄ SIĘ:
 w grupie Marynarzy i w grupie Foczek: 09.09 (środa) godzina 16:00
 w grupie Rybek i w grupie Muszelek: 16.09 (środa) godzina 16:00

KONSULTACJE INDYWIDUALNE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH
Grupa Marynarze

Pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach
16:00 - 17:30 (e-mail: marynarze@piateczka.com.pl)

Grupa Foczki

Drugi wtorek miesiąca w godzinach
16:00- 17:00 (e-mail: foczki@piateczka.com.pl)

Grupa Rybki

Pierwsza środa miesiąca w godzinach
16:30 - 17:30 (e-mail: rybki@piateczka.com.pl)

Grupa Muszelki

Pierwszy czwartek miesiąca w godzinach
16:30 - 17:30 (e-mail: muszelki@piateczka.com.pl)

Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nauczyciela grupy o godzinie planowanego
spotkania. Jesteśmy otwarci na sugerowane przez Państwa inne terminy konsultacji.
Zapraszamy.

Pokoloruj obrazek

