PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
ul. 8 Marca 18 77-400 Złotów
tel. 67 265 58 13
www.przedszkola-zlotow.pl
www.p2bip.przedszkola-zlotow.pl

email: p2@przedszkola-zlotow.pl

INFORMATOR DLA RODZICÓW
„NIE TAKI WRZESIEŃ STRASZNY JAK GO MALUJĄ!”
Wrzesień to miesiąc, w którym dzieci odnajdują siebie
w nowej, lecz trudnej roli przedszkolaka.
Trudnej, bo bez mamy i taty,
a przecież tak niedawno spędzali ze sobą większość czasu.
Przedszkole to stawianie pierwszych kroków ku
samodzielności.
Do trudnych sytuacji trzeba dziecko przygotować.
Dziecku, Rodzicom i sobie życzymy, aby ten pierwszy
krok do samodzielności łączył się z miłymi przeżyciami.

Koncepcja pracy przedszkola
Misja przedszkola:
„Nasze przedszkole dba o radosne dzieciństwo, gdzie nauka
jest zabawą, a zabawa jest przyjemnością”
Wizja przedszkola:
„Jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, środowisku,
pracownikom otwarte na ich potrzeby życiowe”
Realizujemy projekty edukacyjne dotyczące wybranych
aktywności dzieci przedszkolnych.
Przedszkole działa na podstawie statutu i regulaminu
(patrz www.przedszkola-zlotow.pl – zakładka Dokumenty)
Informacje o przedszkolu znajdą Państwo na stronie
internetowej
www.przedszkola-zlotow.pl,
na
której
umieszczone są:
 Ramowy rozkład dnia (w zakładce – jak pracujemy)
 Informacje dla rodziców,
 Kalendarz uroczystości przedszkolnych,
 Tematy kompleksowe na poszczególne tygodnie w
danym miesiącu,
 Wiersz i piosenka miesiąca,
 Zajęcia dodatkowe,
 Galeria zdjęć każdej grupy,
 Jadłospis

Dziękujemy, że wybrałeś
nasze przedszkole !!!

PRACOWNICY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
NR 2 W ZŁOTOWIE
Dyrektor przedszkola:
mgr Jolanta Kurowska
Społeczni zastępcy:
mgr Beata Trawka
Nauczyciele:
mgr Lidia Karolak, mgr Justyna Bajor, mgr Agnieszka
Rosenthal, mgr Justyna Gołębiewska, mgr Barbara
Grzesiak, mgr Anna Zamczyk, Marlena Kwiatkowska,
mgr Emilia Wójcik, mgr Alicja Gronostaj

Pamiętajcie, że przedszkole to drugi dom – ważne miejsce
w życiu Waszego dziecka. Zadbajcie o to, by Was w tym
miejscu nie zabrakło. Tylko wspólne poczynania rodziców
i przedszkola, stworzą klimat w którym wszystkim ze sobą
będzie dobrze.

Postarajcie się skorzystać z propozycji przedszkola,
aby Wasze dziecko mogło bez lęku, stresu rozpocząć
kolejny etap swojego rozwoju i w pełni cieszyć się tym
co możemy mu zaoferować.

Pomoce nauczyciela:
Iwona Szczepkowska, Anna Sołtys, Ilona Majorowicz,
Ewa Stypa, Karolina Biała, Małgorzata Mrotek
Personel kuchenny:
Alicja Grochowska, Elżbieta Błąd, Halina Prusakiewicz
Woźny – ogrodnik:
Onufry Kloskowski
Intendent:
Małgorzata Pażądka - Lipińska

Przedszkole czynne jest w dniach Poniedziałek-Piątek

Nastaw swoje dziecko, że sobie poradzi

w godz. 6:30 – 16:30
Posiłki w przedszkolu odbywają się:

Rodzicu, miej uśmiech na twarzy, dziecko szybko potrafi
wyczytać dobre i złe emocje!

 śniadanie 8:00 – 8:15,
 obiad 11:45 – 12:00,
 podwieczorek 14:00 – 14:30.
Szczegółowe harmonogramy dnia grup znajdziecie na
stronie internetowej przedszkola w dziale Plan Zajęć

WAŻNIEJSZE UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE
1. Święto Pieczonego Ziemniaka – Wrzesień
2. Pasowanie Na Przedszkolaka – Październik
3. Święto Przedszkolaka
4. Dzień Pluszowego Misia
5. Andrzejki – Listopad
6. Mikołajki – Grudzień
7. Dzień Babci I Dziadka - Styczeń
8. Bal Karnawałowy – Luty
9. Festiwal Piosenki Przedszkolnej DO RE MI
10. Zabawy Tropiące – Marzec – Kwiecień
11. Dzień Mamy I Taty – Maj
12. Dzień Dziecka – Czerwiec

Jeśli w Waszych sercach rodzi się niepokój, czy dobrze
robicie oddając dziecko do przedszkola, to chcemy Was
uspokoić i zapewnić, że w naszej placówce cały personel
jest profesjonalnie przygotowany do pracy jaką wykonuje.
Każdy pracownik przedszkola bardzo się stara, by Wasze
dziecko:
 czuło się w nim bezpiecznie,
 spędzało czas radośnie,
 nauczyło się być dzielne na miarę swoich możliwości
i wieku,
 umiało być z innymi,
 rozwijało swoje zdolności i zainteresowania,
 zdobywało nowe umiejętności.

Macie Państwo prawo do wypracowania wspólnie
z przedszkolem w drodze rozmów i dyskusji, mądrych
warunków, które będą korzystne dla Waszego dziecka.

 kapcie – najlepiej na rzepy, podpisane inicjałami
dziecka,
 uśmiech na buzi i dobry humor !!!

W pierwszych dniach w przedszkolu:
 wyjdź z domu na tyle wcześnie, by po drodze mieć czas na
rozmowę i nie ponaglać w zdenerwowaniu malucha,
 zdecydowanie i spokojnie żegnaj się z dzieckiem, jednak nie
za długo, by nie przedłużać trudnego rozstania,
 płaczącemu dziecku powiedz, że teraz pocieszy go pani i
czekają na nie inne dzieci, które chcą się z nim pobawić,
 nie okazuj dziecku własnych rozterek, zostawiając je
w przedszkolu przekazujecie mu wtedy swoje lęki,
 pozwólcie dziecku zabrać ze sobą cząstkę domu do
przedszkola np.: przytulankę, poduszeczkę,
 nie mówcie dziecku, że przyjdziecie po nie wcześniej, kiedy
to jest niemożliwe, ponieważ będzie nieszczęśliwe, że was
nie ma.

„Nie składaj obietnic, których nie możesz wypełnić ! ”

Co do przedszkola?
 luźne spodnie lub spódnica z gumką, bluza dresowa
lub lekki sweterek – czyli ubiór „na cebulkę”.
Ważniejsza wygoda od elegancji.
 kurtka z suwakiem, który łatwo się zapina,
 dzieci z grupy Krasnale i Biedronki: pościel, koc,
poduszka (do spania),
 przybory do mycia ząbków – podpisane,
 paczka lub kartonik chusteczek higienicznych,
 ubrania do przebrania (majtki, spodnie, rajstopy,
podkoszulek, bluzka)
 piżamka - podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka,

Przedszkole posiada własną kuchnię. Gotujemy
smaczne i zdrowe posiłki.
Wszystkie dania przygotowujemy są na bieżąco. W ramach
przekąsek włączamy do diety dziecka nasiona, pestki dyni,
kiełki i inne.
Jadłospis umieszczamy jest przy wejściu do przedszkola.
MIESIĘCZNA OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE UZALEŻNIONA JEST
OD:
 stawki żywieniowej (ilości posiłków),
 ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad
podstawę programową.
Naliczenie opłaty za przedszkole można odebrać w grupie
od nauczycielki na początku każdego miesiąca.
Opłaty należy dokonywać do 20 dnia każdego miesiąca
najlepiej na konto wpisane na rozliczeniu lub u intendentki.
Rodzice
zawierający
z
przedszkolem
Umowę
o Świadczenie Usług, określają czas pobytu dziecka
w przedszkolu.
W sytuacji, gdy Rodzic nie może odebrać dziecka do
godziny określonej w umowie powinien o tym poinformować
przedszkole.
Obowiązkiem każdego rodzica jest wypełnianie umowy
świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego,
kartę informacyjną dziecka.
Wszelkie zmiany w umowie należy dokonywać na piśmie.

W przedszkolu działa Rada Rodziców.

 wdrażamy dziecko do przestrzegania umów i zasad,

Rada Rodziców wybierana jest na pierwszym zebraniu
ogólnym we wrześniu. Rada wspiera działanie przedszkola,
zbiera fundusze i ustala wysokość opłaty na Radę Rodziców.

 zabieramy na zakupy i wspólnie wybieramy to, co będzie mu
potrzebne do przedszkola
 rozmawiamy z dzieckiem, udzielając odpowiedzi na
nurtujące je pytania, pozbawiamy lęku, obaw, niepewności.
 Opowiadamy dziecku o tym, jak rodzicee chodzili do
przedszkola

Aby ułatwić Waszym pociechom pomyślny start
w naszej placówce, mamy dla Państwa kilka rad,
które pomogą pozytywnie przygotować dziecko
do przedszkola.
Proponujemy zacząć już od momentu zapisania
dziecka do przedszkola w kwietniu. Wtedy w domu:
 wprowadzamy stały rytm dnia,
 przyzwyczajamy dziecko do samoobsługi (korzystania
z toalety, ubierania, rozbierania, zakładania kapci),
 odzwyczajamy od smoczka, pampersów, nocnika,
 przyzwyczajamy

do

urozmaiconych

potraw,

Pamiętajmy też o ogromnym znaczeniu tzw.
pierwszego wrażenia. Po wizycie w przedszkolu
porozmawiajmy o nim z naszym dzieckiem: podzielmy
się wrażeniami, spostrzeżeniami, wyjaśnijmy obawy,
odpowiedzmy na pytania dziecka.

bez

rozdrabniania pokarmów – trzylatek może swobodnie
gryźć,

Opracowanie: Marlena Kwiatkowska

Nasze przedszkole posiada 6 sal m.in.:

„Biedronki”

„Krasnale”

„Pszczółki”
„Motylki”

A także:
„Ogródek sensoryczny”

„Kolorowy plac zabaw”

Do zobaczenia
w naszym przedszkolu!!!

