
Podsumowanie zebrania w grupie Liski z dnia 03.09.2020r. 

 

1. Godziny pracy przedszkola: 

Przedszkole jest otwarte w godzinach 6.30- 17.00. 

Nasza grupa w oparciu o Państwa deklaracje pracuje w godzinach 8.00- 16.00 

Przed godziną 8.00 oraz po godzinie 16.00 dzieci z grupy ,,Liski”  gromadzą się  

w następujących salach zbiorczych: 

* 6.30- 7.00- sala Biedronek 

* 7.00- 8.00 - sala Króliczków 

*16.00-16.30- sala Króliczków 

* 16.30- 17.00- sala Biedronek 

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, w celach bezpieczeństwa 

chcielibyśmy uniknąć mieszania się grup, dlatego prosimy w miarę możliwości, aby Państwa 

dzieci były przyprowadzane i odbierane w godzinach funkcjonowania grupy Liski, 

ewentualnie gr. Króliczków (7.00-16.30).  

 

2. Rozkład dnia: 

Realizacja podstawy programowej odbywa się w oparciu o program wychowania 

przedszkolnego wyd. MAC Edukacja. 

W nowym roku szkolnym zmieniono godziny podawania posiłków.  

Ramowy rytm dnia:  

8:00 – 8:30  Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy w kącikach  zainteresowań.  Rozmowy 

indywidualne. Ćwiczenia poranne.  

8:30 – 8:50 Śniadanie.  

9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne według planu wyzwalające aktywność  dzieci w  różnych 

sferach rozwoju.  

10:00 -  10:30 Zabawy organizowane z inicjatywy dzieci.  

10:30 -  11:30  Spacery i wycieczki do różnych środowisk przyrodniczych. Zabawy ruchowe 

na placu zabaw.  

11:30 – 11:45 Czynności higieniczne. Przygotowania do obiadu.  

11:45 – 12:30 Obiad. 

12:30 – 13:00 Relaksacja przy muzyce. Słuchanie bajek.  



13:00 – 14:30 Zabawy integrujące grupę. Praca korekcyjno - kompensacyjna w małych 

zespołach. Zabawy matematyczne oraz rozwijające sprawność manualną. 

14.30 – 14.45 Podwieczorek. 

14.45 – 16.00 Zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci. 

 

Zajęcia dodatkowe :  

• Rytmika  

• Gimnastyka korekcyjna  

• Język angielski ( gdy zostanie zatrudniony pracownik posiadający kwalifikacje). 

 

3. Posiłki: 

Nasze przedszkole umożliwia korzystanie każdemu dziecku z trzech posiłków w ciągu 

dziennego pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

Śniadanie - godz. 8:30 2zł 

Obiad - 11:45 6.80zł 

Podwieczorek - 14:30 2zł 

 

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu! Kwestię 

obecności/lub nie, na obiedzie i podwieczorku zgłaszamy w dniu poprzedzającym lub  

w danym dniu w godz. 7.30- 9:00. Zgłoszenie nieobecności w dniu nieobecności skutkuje 

naliczeniem wyłącznie śniadania. Jeżeli do godziny 9:00 nie ma zgłoszenia o nieobecności 

dziecka – naliczamy opłaty za posiłki zgodnie z deklaracją zawartą w umowie. 

 

Prosimy zgłaszać nieobecność dziecka na posiłku telefonicznie (nr tel. 12 387 10 42,  

nr wew. 4).  

 

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). 

 



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. Płatności 

* książki  

* ubezpieczenie NW ( nieobowiązkowe) - do 30 września należy dokonać samodzielnie 

wyboru wariantu ubezpieczenia poprzez kliknięcie w link dostępny na stronie internetowej 

przedszkola. 

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

W momencie, kiedy Państwo rezygnują z ubezpieczenia, gdyż mają Państwo dziecko 

ubezpieczone w innej firmie, bardzo proszę o przyniesienie nr polisy, która jest wymagana 

podczas wycieczki.  

 

5. Wyprawka do przedszkola.  

 Obuwie zmienne na rzepy lub zatrzaski (podpisane).  

 Nie przynosimy ręczników ani past i szczoteczek do zębów, grzebieni! 

 Zestaw zapasowych ubrań (majteczki, skarpetki, spodnie, bluzka) wszystko to 

umieszczone w podpisanym woreczku materiałowym.  

 Duża paczka chusteczek higienicznych wyciąganych, chusteczek nawilżanych oraz 

ręcznik papierowy - artykuły higieniczne będziemy przechowywać w sali.  

 

6. Upoważnienia/ Zgody/ Aktualne numery telefonów. 

Uzupełnienie i podpisanie  dokumentacji: 

- umowa 

- upoważnienie do odbioru dziecka 

- oświadczenie COVID 

- oświadczenie dotyczące ryzyka zarażenia się wirusem 

- zgody na udział dziecka w wycieczkach, 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;. 

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


 

* wzór jednorazowego upoważnienia do odbioru dziecka znajduje się na stronie przedszkola 

w zakładce Dla Rodziców- Dokumenty przedszkolne ( jak i wszystkie ww. druki) 

 

7. 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, 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 04.09.2020r. 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.  

 

 Z powodów bezpieczeństwa dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych 

zabawek, przytulanek, kocyków, picia, jedzenia itp. 

 

 W momencie przyprowadzania dziecka do przedszkola obowiązuje nakaz 

zakrywania ust oraz nosa oraz dezynfekcja rąk. Czas przebywania Państwa na terenie 

przedszkola powinien być ograniczony do minimum. Pomagają Państwo dziecku się 

przebrać, a następnie niezwłocznie kierujecie się Państwo do sali dziecka. Tam zostaje 

zmierzona temperatura dziecku i jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań dziecko zostaje w sali, 

a Państwo udają się do wyjścia.  Prosimy o nie spacerowanie po przedszkolu. Pobyt w 



przedszkolu rodzica musi być jak najkrótszy. Rodzicom nie wolno wchodzić z dziećmi do 

toalety. 

Z powodów bezpieczeństwa i ograniczenia kontaktów, nie ma możliwości prowadzenia 

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

przyprowadzania..  

Wszelkie zapytania do wychowawcy mogą Państwo kierować telefonicznie ( nr przedszkola) 

w godz. 12.00-13.00 lub spotkać się w wyznaczonym przez wychowawcę dniu konsultacji 

(raz w miesiącu).   

  

8. Pozostałe sprawy bieżące grupy. 

Prośba o śledzenie informacji umieszczonych na tablicy ogłoszeń, a w szczególności na 

stronie internetowej przedszkola akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl 

- zakładka Dla Rodziców 

- zakładka Aktualności 

- zakładka grupa Liski – tutaj będą zamieszczane WSZYSTKIE informacje dt. 

grupy! 

Aneta Grabowska 

Magdalena Latosińska 

 

 


