
 

W TYM ROKU NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W KAMPANIACH: 

 
 

 

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK 

Bezpieczny Przedszkolak to gdyński program edukacyjny, którego głównym 

założeniem jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań.  Projekt zakłada 

cykliczne zajęcia edukacyjne  dotyczące bezpieczeństwa a także spotkania z  

funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz ratownikami 

medycznymi. 

 

 

 

PRZEDSZKOLAKI CZYTAJĄ – PROJEKT PLECZACKOWY 

Ma na celu wspieranie czytelnictwa, kształtowanie 

dobrych nawyków czytelniczych, popularyzację wartościowej literatury dla 

dzieci. W ramach projektu każde dziecko otrzyma na tydzień do domu plecak 

zawierający 6 książek.  Zadaniem dzieci będzie przeczytać wraz z rodzicami  

lub opiekunami wszystkie sześć książek z plecaczka,  

wybrać ulubioną spośród nich i wykonać pracę plastyczną z nią związaną. 

 

 

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLE 

Celem projektu jest rozwijanie u dzieci poprawnego, bogatego i pięknego 

języka oraz swobody w posługiwaniu się nim jako narzędzia poznawczego i 

warunku dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, jak również wspieranie 

zdrowia psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci. Serdecznie zapraszamy 

rodziców do zaangażowania się w projekt poprzez czytanie naszym 

przedszkolakom literatury dziecięcej. 

 

 

 

SZLACHETNA PACZKA 

SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym 

Darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Finał akcji odbędzie się 

w grudniu 2016. 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2016                                                 Przedszkole nr 5  „Piąteczka” 

                                                                                       ul. Miodowa 16 

                                                                                         81-558 Gdynia 

 

 

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny, powakacyjny numer naszej 

przedszkolnej gazetki. Jak co roku Piąteczka będzie ukazywać się raz w 

miesiącu, aby informować o najważniejszych wydarzeniach z życia naszego 

Przedszkola. Serdecznie zapraszamy do współpracy Rodziców! Jeśli mają 

Państwo ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami lub doświadczeniami na 

łamach naszej gazetki, zapraszamy! 

Szanowni Państwo! 

Informujemy, że w roku 2016/2017 nasze przedszkole będzie 

czynne w  w godz. 07:00-17:30. 

O wszystkich wydarzeniach wynikających z udziału naszego przedszkola 

w ww. kampaniach będziemy informować na bieżąco. 



 

 

 

 

 

  

Nasze grupy: 

                           Foczki 

                            mgr Paulina Pawłowicz 

                            mgr Ewa Zajkowska 
 

                                                                       Rybki 

                                        mgr Magdalena Wilkońska 

                                                        mgr Beata Ratowska 

                                                        mgr Aldona Grzybowska 
 

                                        Muszelki 

                    mgr Justyna Las 

                             mgr Karolina Wilczyńska  
 

                                                                    Delfinki 

                                   mgr Magdalena Urban 

                                                   mgr Dorota Wojciechowska 
 

                                                                        

ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU 

 

7:00 – 8:30 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w ośrodkach zainteresowań–, 

zabawy tematyczne inspirowane przez dzieci, praca indywidualna 

8:00 – 8:30 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabiegi higieniczne 

8:30 – 9:00 Śniadanie 

9:00–10:00 Zajęcia organizowane, inspirowane i  prowadzone przez nauczyciela 

wspierające wszechstronny rozwój dziecka 

10:00 – 10:15 II śniadanie 

10:15 – 11:45 Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki 

11:45 – 12:00 Szatnia, zabiegi higieniczne 

12:00 – Obiad w gr. Foczki 

12:10 – Obiad w gr. Rybki 

12:20 – Obiad w gr. Muszelki 

12:30 – Obiad w gr. Delfinki 

12:30–14:15 Poobiedni odpoczynek, czytanie literatury dziecięcej, zabawy swobodne, 

zabawy z językiem angielskim, zabawy dydaktyczne, zabawy badawcze 

14:15 – 14:45 Zabawy ruchowe, zabiegi higieniczne 

14:45 – 15:00 Podwieczorek 

15:00 – 17:30  Rozchodzenie się dzieci, praca indywidualna w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci 

 

ODPŁATNOŚCI 

Odpłatność za przedszkole prosimy uiszczać w kasie lub na konto do 15-tego każdego 

miesiąca. 

Numery kont bankowych: 

 wyżywienie - na konto: 36 1440 1026 0000 0000 1252 5858 

  koszty pobytu - na konto: 80 1440 1026 0000 0000 1252 5842 

  Rady Rodziców: 86 1440 1084 0000 0000 0340 6466  

           UPOWAŻNIENIA 

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. 

POSIŁKI 

     Ze względów organizacyjnych   

                  oraz konieczności 

       przygotowania odpowiedniej 

              liczby posiłków, dzieci 

      powinny być przyprowadzane 

do przedszkola w godz. 

07:00 - 09:00. 

Późniejsze przyprowadzanie 

dziecka powinno być 

zgłoszone osobiście lub 

telefonicznie najpóźniej do 

godz. 09:00. 

 

ADRESY E-MAIL 

 

Nowe grupowe adresy e-mail 

Foczki 

foczki.piateczka@gmail.com 

Rybki 

rybki.piateczka@gmail.com 

Muszelki 

muszelki.piateczka@gmail.com 

Delfinki 

delfinki.piateczka@gmail.com 

 

Wszystkie aktualne informacje dotyczące naszego przedszkola 

znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: 

www.piateczka.com.pl 
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