Drodzy Rodzice!
Cieszymy się , że wybrali Państwo nasze przedszkole.
Dziękujemy, za zaufanie jakim obdarzają nas Państwo powierzając
opiekę nad swoim dzieckiem. Mamy świadomość jak wielkim
przeżyciem i dla dziecka i dla rodziców jest początek edukacji
przedszkolnej. Dlatego postaramy się, aby moment ten był miłym
i jak najmniej stresującym doświadczeniem. Poniżej
przedstawiamy najważniejsze zasady funkcjonowania naszego
przedszkola i informacje, które pomogą złagodzić
okres adaptacji dziecka do przedszkola.

ZE STATUTU PIĄTECZKI
Przedszkole jest czynne od 07:00 do 17:30.
W przedszkolu zapewnione są trzy posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek.
Z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków dzieci mogą być przyprowadzane
do przedszkola do godz. 09:00, ewentualne późniejsze przyprowadzenie dziecka musi zostać zgłoszone
telefonicznie (058) 624 82 42 lub e-mailowo intendent@piateczka.com.pl, również do godz. 09:00.
Przedszkole przyjmuje od rodziców (opiekunów prawnych) odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo i zachowanie wychowanka z chwilą osobistego przekazania dziecka nauczycielowi.
Odpłatność za przedszkole powinna być uiszczana w terminach podanych przez dyrektora, nie później
jednak jak do 15 dnia każdego miesiąca.
Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci z objawami infekcji.
Dziecko może być odebrane z przedszkola wyłącznie przez osobę, która posiada pisemne upoważnienie
(upoważnienie powinno zawierać dane oraz nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej – druk
upoważnienia do pobrania na stronie internetowej przedszkola).
Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani się do zapoznawania się i przestrzegania regulaminów
i procedur obowiązujących w przedszkolu.

Wyprawka maluszka
W naszym przedszkolu na wyprawkę składają się:
-

kapcie
pościel (mała poduszka i cienka kołdra – najlepiej w rozmiarze ok. 140x200)*
nieprzemakalny podkład na leżak*
dodatkowy komplet bielizny i ubrań
chusteczki higieniczne w pudełku (raz na miesiąc)
mokre chusteczki odświeżające (w miarę potrzeb)
ręczniki papierowe (w miarę potrzeb)

Wszelkie materiały plastyczne zostaną zakupione ze środków Rady Rodziców.
* dotyczy tylko najmłodszej grupy

W dniach 29.08- 30.08.2017 w godz. 12:00-16:00 odbędą się dni otwarte,
podczas których dzieci pod opieką rodziców/opiekunów będą mogły pobawić się w sali i w ogrodzie.
Zajęcia adaptacyjne prowadzone przez nauczyciela odbędą się 29.08.2017 o godz. 14:00.
Serdecznie zapraszamy!

Jeśli zastanawiacie się, czy Wasze dziecko jest gotowe, by zostać przedszkolakiem,
proponujemy Państwu odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Czy dziecko potrafi sygnalizować potrzeby fizjologiczne i korzystać z łazienki?
2. Czy samodzielnie trzyma łyżkę podczas jedzenia?
3. Czy potrafi pić z kubka?
4. Czy potrafi wchodzić i schodzić ze schodów trzymając się poręczy?
5. Czy potrafi utrzymać kredkę, rysuje kreski, zamknięte kształty?
6. Czy potrafi zbudować wieżę z kilku klocków?
7. Czy potrafi podać swoje imię?
8. Czy podejmuje próby samodzielnego ubierania się, zdejmowania butów i ubrania?
9. Czy interesuje się tym, co je otacza?
10. Czy wykazuje zainteresowania zabawą z innymi dziećmi?
Jeśli odpowiedzieliście Państwo twierdząco na większość powyższych pytań
to zapraszamy do przedszkola! 

Kilka propozycji, które na pewno ułatwią dziecku adaptację do przedszkola:


Małe dziecko ma inne poczucie czasu niż dorosły i przebywanie poza domem wydaje mu się dłuższe, niż jest w
rzeczywistości – dobrze byłoby, gdyby w początkowym okresie rodzice odbierali dziecko wcześniej.



Nie należy dziecka straszyć przedszkolem.



Dziecko może przynieść ze sobą ulubioną przytulankę.



Dziecko powinno być w domu mobilizowane i przyzwyczajane do samoobsługi – ubrane do przedszkola w swobodne
ubranka, nie krępujące ruchów, łatwe do zdjęcia będą ułatwiały naukę samodzielności.



Dziecko powinno być w domu przyzwyczajane do przestrzegania ustalonych zasad i umów.



Rodzice powinni unikać okazywania dziecku zdenerwowania nową sytuacją, gdyż przekazują dziecku swoje lęki.



Pożegnanie w szatni powinno być krótkie, im dłużej ono trwa, tym dłużej cierpi dziecko.



Dostrzegając i doceniając wszystko, czego dziecko nauczyło się w przedszkolu, rodzice mobilizują swoją pociechę do
podejmowania roli przedszkolaka.



Częste zapewnienia ze strony rodziców o tym, jak bardzo kochają swoje dzieci eliminują brak pewności siebie i poczucie
lęku.

Szanowni Państwo!
Dołożymy wszelkich starań, aby Wasze dzieci pokochały nasze przedszkole i zapamiętały
je jako przyjazne miejsce zabawy i wielu przygód. Liczymy na Państwa zaangażowanie,
jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i sugestie.
Wszystkie aktualne informacje dotyczące
przedszkola znajdą Państwo na stronie:

www.piateczka.com.pl

