
GRUPA BIEDRONKI 

Wychowawcy: mgr Klaudia Krzyworzeka, mgr Katarzyna Szymańska 

Podsumowanie zebrania z dnia 03.09.2020r. 

 

1. Organizacja przedszkola - środki bezpieczeństwa. 

 

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

roku funkcjonowanie przedszkola zostało w znacznym stopniu przeorganizowane. 

Przedszkole w najbliższym czasie będzie dysponowało sprzętem ozonującym, co w znacznym 

stopniu ułatwi dezynfekowanie pomieszczeń i przedmiotów, służących dzieciom w 

przedszkolu. W każdy 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 – w sytuacji jeśli będzie ona 

wyższa niż 37,5 stopnia od razu dzwonimy do Rodzica, który jest zobowiązany do tego, aby 

jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola. Taka sama sytuacja ma miejsce, kiedy 

zauważymy, że dziecko czuje się gorzej, ma żółty katar i zaczyna kaszleć. Bardzo prosimy o 

przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci 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 wysłać na adres mailowy 

sekretariat@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl lub wrzucić do skrzynki znajdującej się 

przed wejściem głównym do przedszkola - plik do edycji znajduje się na stronie przedszkola 

w zakładce aktualności. 

 

2. Rozkład dnia przedszkola. 

 

• Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00. 

• Zajęcia wynikające z podstawy programowej odbywają się codziennie w godzinach 

9.00 – 14.00 i są to godziny bezpłatne. Za pozostałe godziny obecności dziecka w 

przedszkolu pobierane będzie czesne w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

W związku z organizacją pracy nauczyciela bardzo prosimy o punktualne 

przyprowadzanie dzieci, najpóźniej do godziny 9. Pozwoli to na sprawne 

przeprowadzanie zaplanowanych zajęć przez nauczyciela i nie zaburzy harmonogramu 

pracy grupy. 

• W roku szkolnym 2020/2021 grupa biedronki jest grupą zbiorczą, w związku z czym 

codziennie pracuje w godzinach 6.30 – 17.00 Prosimy o przyprowadzanie i odbieranie 

dzieci bezpośrednio z sali grupy. 

• Rodzice dzieci z naszej grupy wchodzą i wychodzą z przedszkola wyłącznie górnym 

wejściem znajdującym się bezpośrednio przy sali biedronek. Do wejścia można 

dotrzeć przechodząc tyłem od strony Żłobka lub wzdłuż ogrodzenia od strony Szkoły 

Podstawowej. Bramka prowadząca bezpośrednio z terenu Szkoły Podstawowej na 

razie pozostaje zamknięta – czekamy na decyzję jej dyrektora. 

• Do przedszkola wraz z dzieckiem i po jego odbiór może wejść wyłącznie JEDEN 

RODZIC, bądź osoba do tego upoważniona - w maseczce i po ówczesnym 

zdezynfekowaniu rąk (stacje dezynfekcji znajdują się przy każdym wejściu do 

przedszkola). Opiekunowie wyłącznie rozbierają i przygotowują dzieci oraz 

przekazują nauczycielowi. Bardzo prosimy, aby nie przemieszczać się po terenie 

przedszkola m.in. w celu pójścia z dzieckiem do toalety. Prosimy również, aby nie 



spędzać czasu z dzieckiem w szatni w celu pożegnania. Należy jak najszybciej opuścić 

teren przedszkola.  

 

➢ Plan dnia w przedszkolu 

 

• Schodzenie się dzieci – jak zostało wspomniane wcześniej dziecko należy 

przyprowadzić do przedszkola do godziny 9. 

• Zajęcia poranne – „poranek z kalendarzem” – utrwalenie nazw dni tygodnia, miesięcy, 

pór roku, poranna gimnastyka. 

• 8.30 – śniadanie (prosimy o punktualność). 

• Ze względu na sytuację epidemiczną dzieci w przedszkolu nie myją zębów. 

• 9.00 – rozpoczęcie zajęć wynikających z podstawy programowej. 

• Wyjście na spacer w najbliższej okolicy przedszkola, na plac zabaw. 

• Ok. 11.45 – obiad (jeżeli chcą Państwo odebrać dziecko zaraz po obiedzie prosimy 

przyjść ok. 12.30 tak, aby dziecko zdążyło spokojnie zjeść). 

• Relaksacja – odpoczynek po obiedzie, czytanie książek. 

• 14.30 – podwieczorek. 

• Od godziny 15.00 – zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, zajęcia indywidualne z 

nauczycielem, rozchodzenie się dzieci do domu.  

 

UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa do przedszkola NIE WOLNO przynosić do 

przedszkola zabawek, ani innych przedmiotów z domu! 

 

3. Opłaty za przedszkole 

 

• Żywienie – koszt: 

 

Śniadanie – 2 zł 

Obiad – 6,80 zł 

Podwieczorek – 2 zł 

 

• Dokonywanie opłat: 

 

Wszelkie opłaty za przedszkole należy uiszczać do 10-tego każdego miesiąca. Rodzice co 

miesiąc będą otrzymywali od nauczycieli dzienniczki z wklejonymi danymi do przelewu (nr 

konta, tytuł przelewu) oraz zestawieniem płatności za miniony miesiąc. Obowiązkiem rodzica 

jest terminowa płatność za przedszkole. Żywienie jest automatycznie naliczane zgodnie ze 

złożonymi przez Państwa deklaracjami. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, 

zaplanowanej, bądź niespodziewanej należy zgłosić ten fakt w godzinach 7.30 – 9.00 

dzwoniąc na nr przedszkola (12) 387 10 42 wybierając nr wewn. 4. W przypadku nie zgłoszenia 

nieobecności żywienie zostanie naliczone. 

 

ALERGIE – jeżeli u Państwa dzieci występują alergie pokarmowe, należy zgłosić ten fakt 

wychowawcy grupy, wypełniając ankietę otrzymaną na zebraniu lub dostarczając zaświadczenie 

lekarskiej. Na podstawie dostarczonych przez rodziców informacji dietetyk firmy cateringowej 

ułoży dla Państwa dziecka indywidualną dietę. 

 

4. Przyprowadzanie i odbiór dziecka z przedszkola. 

 



Dziecko może odebrać z przedszkola rodzic lub inna upoważniona przez rodzica osoba. Na 

wypełnionych przez Państwa deklaracja, konieczne jest podanie danych personalnych 

oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru. 

 

Konieczne jest również uzyskanie przez przedszkole Państwa zgody na: 

 

• udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

• udział dziecka w zajęciach dodatkowych prowadzonych na terenie przedszkola, 

• udział dziecka w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza terenem przedszkola, 

• wykonywanie zdjęć i filmików z wizerunkiem dziecka. 

 

5. Wyprawka do przedszkola. 

 

• Obuwie zmienne, które dziecko potrafi założyć i zapiąć samo (podpisane), 

• Ręcznik papierowy, duża paczka chusteczek higienicznych, chusteczki nawilżane 

(artykuły higieniczne będą przechowywane w sali), 

• Komplet zapasowych ubrań w szafce w szatni (2-3 komplety umieszczone w 

materiałowym, podpisanym worku), 

• NIE PRZYNOSIMY RĘCZNIKÓW! 

 

6. Oferta edukacyjna. 

 

Każdego dnia w przedszkolu odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

godzinach 9.00 – 14.00. Dodatkowo będą też prowadzone inne zajęcia t.j.: 

 

• Religia, 

• Rytmika, 

• Gimnastyka korekcyjna, 

• J. angielski. 

 

7. Książki. 

 

W tym roku szkolnym nasza grupa będzie pracować z pakietem edukacyjnym wydawnictwa 

„MAC”, pt. „Olek i Ada”. Jest to kontynuacja serii z zeszłego roku, skierowana dla dzieci 

starszych (5-letnich i 6-letnich). W skład pakietu wchodzą: książka, karty pracy (1-5) oraz 

wyprawka plastyczna. Koszt: 124 zł. 

 

Terminy obserwacji rozwoju psychoruchowego dziecka: 

 

• Wstępna: październik/listopad, 

• Końcowa: marzec/kwiecień. 

 

8. Ubezpieczenie. 

 

Do 30 września należy dokonać wyboru wariantu ubezpieczenia i opłacić go, dostępnego pod 

poniższym linkiem: 

https://w3.signal-

iduna.pl/epolicy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=1132398690&polNbr=381936 

 

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


Jeżeli Państwo dziecko jest już ubezpieczone, należy podać wszelkie informację 

wychowawcy grupy (numer polisy oraz nazwa Towarzystwa Ubezpieczeń). 

 

9. Ustalenie preferowanej formy kontaktu z wychowawcą. 

 

• Ze względu na obowiązujący w tym roku reżim sanitarny nie ma możliwości kontaktu 

z wychowawcą, podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola. 

Będzie natomiast istniała możliwość umówienia się z nauczycielem na indywidualne 

konsultację – Pani Klaudia czwartek raz w miesiącu godzina 15.00, Pani Kasia wtorek 

raz w miesiącu godzina 15.00. 

• Prosimy również o zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na tablicy 

informacyjnej przy sali oraz śledzenie aktualności pojawiających się na stronie 

internetowej (https://akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl) i portalu 

społecznościowym przedszkola. 

• Wszelkie niezbędne informację dotyczące grupy lub funkcjonowania przedszkola, 

będziemy również przekazywać państwu za pomocą poczty e-mail. 

 

 

 

 

 

 

https://akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl/

