
Drodzy Rodzice. 

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/21. W naszym przedszkolu funkcjonuje       

7 grup  do których uczęszczają dzieci od 3- 5 lat.  

Zachęcam Państwa  do zapoznania się ze Statutem Przedszkola , który reguluje 

pracę naszej placówki. Omawia  podstawowe  informacje                                                  

o przedszkolu, obowiązki pracowników , udzielanie pomocy dzieciom ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zbiór praw i obowiązków rodziców oraz 

dzieci. 

Staramy się zapewnić Państwa dzieciom  jak najlepsze warunki pobytu                          

i  dbamy o najwyższą jakość  świadczonych usług. Naszym  najważniejszym 

celem  jest wspomaganie dzieci  w ich wszechstronnym rozwoju . Formy 

wspomagania to zajęcia edukacyjne , zabawy , wycieczki , spacery , 

uroczystości, projekty   i programy  oraz innowacje. Cały proces opiekuńczo- 

wychowawczo- dydaktyczny jest nakierowany na dobro dziecka. 

Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dla dzieci                            

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  i opinią o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju. W Statucie zawarte są przepisy dotyczące odbierania 

dzieci z przedszkola.  Na początku roku należy wypełnić oświadczenie  w którym 

wskażecie Państwo osoby pełnoletnie  upoważnione do odbierania dziecka. 

Dzieci oddajemy tylko tym osobom upoważnionym.  Wszystkie zasady 

bezpieczeństwa uregulowane są również w procedurach obowiązujących                      

w przedszkolu . Dotyczą one zachowania bezpiecznych warunków podczas 

zajęć, zabaw , spacerów, wycieczek. Procedury te zamieszczone są na stronie 

internetowej oraz wywieszone na tablicach informacyjnych w przedszkolu.  

W naszej placówce wypełniacie Państwo umowy dotyczące usług świadczonych 

na rzecz dzieci. W umowie należy  wpisać liczbę  godzin pobytu dziecka . Od 

tego uzależniona jest wysokość opłaty. Wyżywienie składa się z trzech posiłków 

śniadania obiadu i podwieczorku. Stawka za jeden dzień to 4,5 zł. Natomiast 

inaczej wylicza się opłatę za godziny pobytu dziecka. Od godz.8  do 13 jest czas 

bezpłatny . Realizowane są zajęcia edukacyjne w ramach podstawy 

wychowania przedszkolnego. Pozostałe godziny tzn. od 7 do 8  i po 13 są płatne 

1 zł za każdą  z nich. Jeżeli np. zdecydujecie się Państwo na 8 godzin pobytu 

dziecka to 3 z nich są płatne 3 zł dziennie . Rodzice mogą ubiegać się                           



o odliczenia w przypadku choroby dziecka , ale muszą to zgłosić do nauczycieli 

lub dyrektora  do godz.  12 dzień wcześniej tzn. jeżeli dziecko będzie nieobecne  

od środy to zgłaszamy to do godz.12 we wtorek.  Opłat za przedszkole należy 

dokonać do 15 dnia każdego miesiąca. Prosimy rodziców o systematyczne 

wpłaty . W przypadku gdy rodzice zalegają z opłatami  , dziecko może być 

przesunięte na pobyt  5- godzinny bezpłatny  z zapewnieniem wyżywienia przez 

rodziców. Rada Pedagogiczna  ma również możliwość skreślenia dziecka z listy 

przedszkolaków . 

Z posyłania dziecka do naszego przedszkola wynikają obowiązki rodziców. 

Pierwszy z nich i najważniejszy to przyprowadzanie dziecka zdrowego. 

Następnie rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka. Ponadto 

uczestniczenie w zebraniach  grupowych , współpraca z nauczycielami                                

w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych. 

Rodzice posiadają swoje prawa. Są to : uzyskiwanie informacji na temat 

funkcjonowania dziecka w przedszkolu, wyrażania i przekazywania swoich 

wniosków  na temat pracy przedszkola do nauczycieli i dyrektora, 

otrzymywania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dla swojego dziecka, 

udziału w uroczystościach , zajęciach otwartych i innych imprezach 

przedszkolnych. 

Polityka ochrony danych osobowych prowadzona w naszym przedszkolu 

wymaga pozyskiwania zgód rodziców na różne czynności związane z procesem 

wychowaczo- dydaktycznym wobec dzieci. Zgody te formie oświadczeń są 

przekazywane przez nauczycieli poszczególnych grup. 

Obecnie w czasie pandemii obowiązują w przedszkolu różne zasady sanitarno- 

higieniczne. Dlatego też warto zapoznać się  z Procedurą funkcjonowania 

placówki w tym okresie. Trzeba zwrócić  uwagę  na bezpieczne zachowania – 

dystans między rodzicami   i pracownikami , zakrywanie ust i nosa po wejściu 

do przedszkola oraz dezynfekcję rąk.  

Zapraszam rodziców do współpracy  w Radzie Rodziców.  Wybrane  osoby                    

z każdej  grupy będą aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkola , 

współpracować z nauczycielami i dyrektorem w zakresie organizacji 

uroczystości , gospodarowania finansami Rady , podejmowaniu różnych decyzji 

związanych z działalnością przedszkola. 



Składka roczna na Radę  Rodziców wynosi 60 zł i jest przeznaczona na zakup 

prezentów z okazji Mikołajek, na zakończenie roku szkolnego , dyplomy 

okolicznościowe, dopłaty do zabawek, pomocy dydaktycznych w grupach 

przedszkolnych. 

Mamy nadzieję ,że ten rok szkolny upłynie spokojnie i efektywnie będziemy 

realizować  zadania zaplanowane na ten czas.  Zadania te wynikają z tematyki 

rocznej  pt. „Kiedyś będę dorosły”. Ma ona celu kształtowanie u dzieci  

orientacji zawodowej , poznanie różnych zawodów  wykonywanych przez 

dorosłych, wypowiadania się na temat swojej przyszłości. 
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