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GRUPA JEŻYKI 

Wychowawca: mgr Anna Loska 

PODSUMOWANIE ZEBRANIA z dnia 28.08.2020 r. 

1. Organizacja przedszkola - środki bezpieczeństwa.  

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia w przedszkolu wirusem Sars-Cov-2, funkcjonowanie 

przedszkola zostało w znacznym stopniu przorganizowane w tym roku. Przedszkole w najbliższym 

czasie będzie dysponowało sprzętem ozonującym, co w znacznym stopniu ułatwi dezynfekowanie 

pomieszczeń i przedmiotów, służących dzieciom w przedszkolu. Co piątek będzie prowadzona 

całościowa dezynfekcja przedszkola. Panie Pomoce nieustannie dezynfekują toalety po każdym 

dziecku, zwracamy szczególną uwagę na częste mycie rąk.  

Dzieci codziennie będą mieć mierzoną temperaturę. Jeżeli któreś dziecko w ciągu dnia będzie 

mieć temperaturę powyżej 37,5 stopnia od razu dzwonimy do Rodzica. Są Państwo zobowiązani do 

tego, aby jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola. Również w sytuacji, kiedy zauważymy, że 

dziecko ma żółty katar, zaczyna kaszleć oraz źle się czuje. Bardzo prosimy o przyprowadzanie tylko 

zdrowych dzieci do przedszkola oraz o niepodawanie żadnych leków np. przeciwgorączkowych 

rano.  

Istnieje możliwość zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu na czas od 1.09.2020 - 

10.01.2021 bez utraty miejsca w przedszkolu. Informację o czasowym zawieszeniu uczęszczania 

dziecka do przedszkola należy złożyć pismem do dnia 31.08.2020 na adres mailowy 

sekretariat@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl lub do skrzynki znajdującej się przed wejściem 

głównym do przedszkola - plik do edycji znajduje się na stronie przedszkola w zakładce aktualności.  

2. Rozkład dnia. 

• Przedszkole funkcjonuje od 6:30 do 17:00 

• Od 9:00 do 14:00 w przedszkolu odbywają się zajęcia wynikające z podstawy programowej. 

Są one bezpłatne. Każda godzina pobytu dziecka poza podstawą programową kosztuje 1 zł. 

Jest to tzw. „czesne” za przedszkole.  Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci 

do przedszkola. Jeżeli ktoś z Państwa odbierze dziecko np. o godz. 15.10 będzie miał już 

doliczoną kolejną złotówkę.  

• Grupa Jeżyki funkcjonuje od godziny 8.00-15.00. Teoretycznie grupą zbiorczą w przedszkolu 

jest grupa Biedronek, która funkcjonuje od 6.30 do 17.00 (górny poziom). Jednak, aby 
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zminimalizować ryzyko zakażenia się wirusem w przedszkolu oraz jego rozprzestrzenianie, 

na dolnym poziomie grupą zbiorczą funkcjonującą od godz. 7:00 do godz. 16:00 będzie 

grupa Niedźwiadki (sala obok). Zachęcamy wszystkich Państwa, aby przyprowadzać  

i odbierać dzieci właśnie w tych godzinach, aby nasza grupa nie musiała się łączyć  

z pozostałymi dziećmi w przedszkolu. Będzie wtedy o wiele BEZPIECZNIEJ. Dzieci  

z dolnego poziomu czyli grupa Delfinki, Jeżyki i Niedźwiadki wprowadzamy do przedszkola 

głównym wejściem. Do przedszkola może wejść z dzieckiem tylko jeden rodzic (pamiętamy 

przed wejściem o założeniu maseczki oraz zdezynfekowaniu rąk). Rodzic wchodząc na teren 

przedszkola kieruje się prosto pod salę swojego dziecka. Prosimy o nie spacerowanie po 

przedszkolu. Pobyt w przedszkolu rodzica musi być jak najkrótszy. Rodzicom nie wolno 

wchodzić z dziećmi do toalety. Bardzo prosimy, aby po przekazaniu dziecka do grupy nie 

przesiadywać pod drzwiami sali. Należy jak najszybciej opuścić teren placówki.  

 

Dzień: 

• Schodzenie się dzieci - najlepiej od godz.7:00 do grupy Niedźwiadki lub od godz. 8:00 do 

naszej sali. Dziecko można przyprowadzić do przedszkola do godz. 9:00.  

• Zajęcia poranne - utrwalenie dni tygodnia, miesięcy, pór roku itp. 

• Śniadanie - podawane o godz. 8:30 (prosimy o punktualność). 

• Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze od godz. 9:00. 

• Wyjście na plac zabaw lub spacer po najbliższej okolicy przedszkola. 

• Obiad – 11.30/11:45-12.00/12.15.  

• Ze względu na reżim sanitarny w przedszkolu dzieci NIE MYJĄ ZĘBÓW.  

• Relaksacja - czytanie książek,  

• Podwieczorek - 14:30 

• od godz. 15:00 - zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań, zajęcia indywidualne z dziećmi, 

rozchodzenie się dzieci do domu. 

 - Z powodów bezpieczeństwa dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych zabawek, 

przytulanek, kocyków itp.  
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3. Opłaty za przedszkole. 

• Żywienie - koszt:  

Śniadanie 2 zł 

Obiad  6,80 zł 

Podwieczorek 2 zł  

• Dokonywanie płatności: 

Każdy z Państwa otrzyma tzw. dzienniczek, w którym pod koniec każdego miesiąca będziemy 

wpisywać kwotę, którą należy zapłacić za żywienie oraz czesne dziecka. W dzienniczku będzie 

wklejony nr konta, na który należy przelać pieniądze oraz sposób, w jaki należy podpisać tytuł 

przelewu ( Imię i nazwisko dziecka, opłata za miesiąc, żywienie ....., czesne........). Obowiązkiem 

rodzica jest terminowe wpłacanie opłat za przedszkole (do 10. każdego miesiąca). Żywienie 

naliczane jest zgodnie z deklaracjami posiłków w umowach. Jeżeli Państwa pociecha się pochoruje 

lub nie będzie go następnego dnia w przedszkolu należy to zgłosić w godzinach od 7:30 - 9:00 

dzwoniąc na nr przedszkola (12) 387 10 42 wybierając nr wewn. 4.  Jeżeli nie zgłosicie Państwo 

nieobecności dziecka w danym dniu, żywienie będzie normalnie naliczane.  

 

ALERGIE – mogą Państwo zgłosić Wychowawcy ewentualne alergie pokarmowe występujące u 

Państwa dzieci. Na podstawie wypełnionej ankiety (którą uzyskają Państwo od Wychowawcy) oraz 

zaświadczenia lekarskiego, dla Państwa dziecka zostanie ułożona indywidualna dieta przez dietetyka 

zatrudnionego w firmie świadczącej usługi cateringowe. 

4. Przyprowadzanie i odbiór dziecka z przedszkola. 

-  zasady odbierania dzieci: konieczność upoważnienia osób innych niż rodzice do obioru dziecka – 

niezbędne dane: nr i seria dowodu osobistego, telefon kontaktowy osoby upoważnionej.  

Uzyskanie pisemnego potwierdzenia: 

• Zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

• Zgody na udział dziecka w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza terenem 

przedszkola; 

• Zgody na wykonywanie zdjęć i filmów z wizerunkiem dziecka; 

• Upoważnienia do odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice. 

/pakiet dokumentów dostępny u Wychowawcy/ 
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5. Wyprawka do przedszkola. 

1. Obuwie zmienne na rzepy lub zatrzaski (podpisane). 

2. Nie przynosimy ręczników!!!   

3. Zestaw zapasowych ubrań w 3 kompletach (majteczki, skarpetki, spodnie, bluzka, koszulki itp.) -  

wszystko to umieszczone w podpisanym woreczku materiałowym.  

4. Duża paczka chusteczek higienicznych wyciąganych, chusteczek nawilżanych oraz ręcznik 

papierowy.- artykuły higieniczne będzie przechowywać w sali.  

5. Z powodów bezpieczeństwa przedszkole wypożycza Państwu pościel dla dzieci. Bardzo prosimy  

o podpisanie oświadczenia o użyczeniu pościeli. Co piątek obowiązkiem każdego rodzica jest 

zabranie pościeli do domu, jej uprania oraz wyprasowania (pierzemy poszwy i wkład – zgodnie  

z informacją na metce). Pościel prosimy zapakować w woreczki np. gimnastyczne, podpisane 

imieniem i nazwiskiem Państwa dziecka. W razie zaginięcia jakiejś pościeli rodzic zobowiązany jest 

ją odkupić.  

6. Oferta edukacyjna. 

• Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze każdy dzień, 

• Rytmika. 

• Gimnastyka korekcyjna. 

• Zajęcia z j. angielskiego. 

7. KSIĄŻECZKI: 

-,, Odkrywam siebie " wydawnictwo MAC. Cena pakietu: 78 zł. 

Obserwacja rozwoju psychoruchowego dziecka 

- wstępna: październik/listopad 

- końcowa: marzec/kwiecień 

8. Ubezpieczenie -  do 30 września należy dokonać wyboru wariantu ubezpieczenia, 

dostępnego pod poniższym linkiem: 

https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=1132398690&polNbr=381936 

Jeżeli Państwa dziecko jest już ubezpieczone, prosimy o przekazanie Wychowawcy grupy nr 

polisy ubezpieczeniowej i podanie nazwy Towarzystwa Ubezpieczeń.  

 

https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=1132398690&polNbr=381936
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9. Ustalenie preferowanej formy kontaktu z nauczycielem: 

• z powodów bezpieczeństwa i ograniczenia kontaktów, nie ma możliwości 

prowadzenia rozmów „w drzwiach” z nauczycielami ! np. podczas odbierania 

dziecka lub przyprowadzania. Będzie możliwość umówienia się z nauczycielami na 

indywidualne konsultacje w wyznaczonym terminie (raz w miesiącu).   

• Przed salą należy zapoznać się z informacjami, znajdującymi się na Tablicy 

informacyjnej. 

• Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej przedszkola: 

akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl 

 

 

 


