ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
1. Czas pracy przedszkola: od poniedziałku do piątku w godzinach
6.30 - 16.30.
2. Godziny przyprowadzania dziecka od 6.30 do 8.15.
3. Godziny odbioru dziecka od 14.00 do 16.00/16.30.
4. Odbiór dziecka tylko przez upoważnioną osobę (proszę o ewentualne uzupełnienie osób
upoważnionych do odbioru dziecka).
5. Przedszkole prowadzi wychowanie dla dwóch grup dzieci.
6. Opiekę nad dziećmi i zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Praca
edukacyjna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o program wychowania
przedszkolnego autorki Iwony Brody: „Od przedszkolaka do pierwszaka". Program jest
zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN
(Dz. U. Nr 4 poz. 17, Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009 r., ukierunkowany na
wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi.
7. Zajęcia dodatkowe (logopedia, rytmika, język angielski, taniec, itp.) będą prowadzone na
terenie przedszkola.
8. Przewidziane są również zajęcia poza terenem przedszkola (np. wycieczki edukacyjne, szkoła
muzyczna, biblioteka pedagogiczna, bajkoland, itp.).
9. Należy dostarczyć do przedszkola:
- obuwie na zmianę (sugerujemy zapinane na rzepy lub zatrzaski);
- ubranie do przebrania (ewentualnie pampersy);
- proszę o przyniesienie szczoteczki i pasty do zębów oraz kubeczków
(prosimy o dostarczenie rzeczy w podpisanym płóciennym worku).
10. Prosimy o dostarczenie dokumentacji zdrowotnej dziecka (o ile Państwo posiadają) takiej
jak: opinie, orzeczenia lekarskie i poradni psychologiczno pedagogicznej. Prosimy również o
zgłoszenie innych chorób np. alergie.
11. Prosimy o przyprowadzanie do przedszkola tylko dzieci zdrowych.
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WYŻYWIENIE
1. Posiłki są zapewnione przez firmę cateringową BALDAM Wilk Damian.
2. Zapewniamy dzieciom śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek w cenie 9,60 zł dziennie.
3. Płatność za wyżywienie wnoszona jest z góry do 10 każdego miesiąca, z uwzględnieniem
nieobecności dziecka (wg rozliczenie miesięcznego).
4. Odliczenie kosztu dziennego wyżywienia dziecka jest możliwe tylko po wcześniejszym
zgłoszeniu jego nieobecności. Zgłoszenia nieobecności dziecka można dokonać telefonicznie
lub SMS-em na numer telefonu 795-792-999 lub osobiście w przedszkolu. Ważne aby
dokonać zgłoszenia do godz. 7.30 w dniu nieobecności dziecka.
5. Przedszkole wdraża Dobrą Praktykę Higieniczną. Monitorujemy wielkość, temperaturę
i jakość porcji, menu ustalane jest z wyprzedzeniem tygodniowym do wglądu rodziców na
stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń.

OPŁATY
1. Czesne(stała opłata) za opiekę nad dzieckiem wynosi 150 zł miesięcznie. Czesne jest płatne
do 10 każdego miesiąca. Czesne obejmuje zajęcia wg podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe jak logopedia, rytmika, język angielski, taniec, itp.
2. Koszt wyprawki dziecka wynosi 40 zł w semestrze.
3. Ubezpieczenie (dobrowolne) dziecka od NNW ok. 40 (w zależności od firmy
ubezpieczeniowej).
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