Organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci
z Przedszkola Nr 3 w Sokółce od 1.09.2020 roku.
⦁ Dzieci należy przyprowadzać do Przedszkola Nr 3 w godzinach od 5.30 do
9.00. Po godzinie 9.00 drzwi wejściowe będą zamykane.
⦁ Rodzice do przedszkola mogą wchodzić ( 10 rodziców) obowiązują maseczki
i dezynfekcja rąk.
⦁ Rodzice nie wchodzą do sal.
⦁ W szatni może przebywać max 10 rodziców (1 osoba na 1 dziecko).
Ogólne informacje:
Przedszkole funkcjonuje w oparciu o Statut Przedszkola i obowiązujące procedury
w przedszkolu – proszę o zapoznanie się z w/w dokumentami. Dokumenty
dostępne są na stronie internetowej przedszkola :
Godz. otwarcia przedszkola:
5.30 – 16.30 od poniedziałku do piątku/ zgodnie z ramowym rozkładem dnia z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i ustalonych przez organ
prowadzący jako wolne.
Schodzenie się dzieci do godziny 9.00 – ze względu na przepisy
epidemiologiczne po godzinie 9:00 drzwi przedszkola będą zamknięte.
Dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach zadeklarowanych przez rodziców.
Zmiana godzin pobytu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach
na wniosek rodzica od 1 dnia kolejnego miesiąca.
Podstawę programową realizujemy w godzinach od 7.30 do 12.30
Dzieci przydzielone są do grup:
I gr. – KRASNALE –3-LATKI- M. Łuckiewicz, M. Cieszyńska
II gr. – MOTYLKI – 4-LATKI- M. Olechno, A. Kondrat
III gr. – MISIE

– 5-6-LATKI- K. Gołko, K. Matynia

IV gr. – TYGRYSKI – 5-6-LATKI- A. Karawaj, K. Jagiełło
V gr. – SMERFY

– 4-5-LATKI- K. Hawryłko, J. Olechno

ZAJĘCIA DODATKOWE bezpłatne:
RELIGIA– dzieci 6 – letnie na wniosek rodzica
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W przedszkolu mogą przebywać tylko zdrowe dzieci – prosimy nie
przyprowadzać dzieci z objawami choroby.
Jeżeli tylko pozwala na to pogoda dzieci każdego dnia wychodzą na podwórko zabawy na placu zabaw- oznacza to, że dzieci muszą mieć odpowiednie ubranie w
zależności od pogody. Jeżeli jest deszczowa – okrycie wierzchnie z kapturem lub
płaszcz przeciwdeszczowy, wodoodporne buty; przy niskich temperaturach
obowiązkowo czapka i rękawiczki. Prosimy o ubieranie najlepiej na „cebulkę”.
Prosimy o wyposażenie dzieci w ubranie zapasowe na zmianę w razie „awarii”,
które będzie w szatni w podpisanym worku.
Wyprawka na zakup przyborów i materiałów w roku szkolnym 2020/2021 m. in.:
bloki, kredki, farby, wycinanki, nożyczki, pędzle, mazaki, plastelinę, modelina,
papier, układanki, książeczki dla dzieci, zabawki itp. wynosi 130 zł. dla nowych
dzieci, 100zł. Dla pozostałych(na cały rok). Pieniądze na wyprawkę i karty pracy
będą zbierane przez nauczycielki w poszczególnych grupach w dniach:(sposób
wnoszenia opłat ustalony zostanie w pierwszym tygodniu września w
zależności od sytuacji epidemiologicznej). Materiały i przybory zakupione będą
hurtowo.
Każde dziecko przynosi do przedszkola podpisane imieniem i nazwiskiem,
wszystko oddzielnie (tak aby napis się nie ścierał!): kapcie, strój gimnastyczny
w worku: 5-6 latki. Dzieci 3-letnie ( grupa „Krasnale”) dodatkowo przynoszą
podpisaną piżamę i podpisaną pościel (pokrowiec i koc, na którym dziecko będzie
mogło się położyć i przykryć oraz worek na pościel wielkości 160x200.
W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci rzeczy i zabawek
oraz jedzenia, słodyczy i picia.
Karty pracy – zakup hurtowy – koszt podany zostanie w pierwszym tygodniu
września
Opłaty za świadczenie usług przez przedszkole od września będzie można
regulować tylko na rachunki bankowe przedszkola za miesiąc z góry, po
otrzymaniu informacji o wysokości opłat do 15 dnia danego miesiąca, odpisy za
nieobecności będą odliczane w kolejnym miesiącu.
Opłata za pobyt– 1 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin- rozliczenie za każdą
rozpoczęta godzinę
Zniżki opłat – szczegóły na stronie przedszkola.
Opłata za żywienie– 8 zł. Stawka dzienna (2 zł – śniadanie, 4 zł – obiad, 2 zł –
podwieczorek)
Konta bankowe do wpłat: Przedszkole nr 3:

Wpłaty opłat stałych - 59 1240 5211 1111 0010 8716 2049
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Wpłaty opłat za żywienie – 75 1240 5211 1111 0010 8724 1786
tytuł zapłaty- Imię i nazwisko dziecka……………………………………………
Ubezpieczenie NWW – PZU 36 zł zgodnie z decyzją Rady Rodziców – (sposób
wnoszenia opłat ustalony zostanie w pierwszym tygodniu września w zależności
od sytuacji epidemiologicznej) Składka dobrowolna.
W ZAŁĄCZENIU ZNAJDUJĄ SIĘ DRUKI – po wydrukowaniu i uzupełnieniu
proszę dostarczyć dokumenty do 4.09.2020 r. – można zostawić w skrzynce na
listy umieszczonej przy wejściu do przedszkola ( w koszulce/kopercie) lub
przekazujemy dla pracownika przedszkola. Wymagane podpisy obojga rodziców
(opiekunów prawnych).
Załączniki:
– Zgoda rodziców na przetwarzanie danych
– Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
– Pozostałe oświadczenia i zgody

W razie zmian poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.
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WYPRAWKA
1. PIDŻAMA W WORKU (PODISANA) – 3–latki,
2. ZAPASOWE UBRANIA NA ZMIANĘ PODPISANE ( Po 2 pary
majteczek, skarpetek, rajstopek spodenek,, podkoszulek, bluzy,
zapakowane w worku z materiału - 3-6 latki.
3. KOC O WYMIARACH OK.160X200 W POSZWIE (PODPISANY) –
3–latki
4. STRÓJ GIMNASTYCZNY W WORKU (PODPISANY) – 5,6–
LATKI
⦁ CHUSTECZKI HIGIENICZNE – 4 OPAKOWANIA PO 100 szt..
⦁ RĘCZNIKI JEDNORAZOWE- 5 SZT.
7. KAPCIE (PODPISANE).
8.CHUSTECZKI MOKRE – 1 OPAKOWANIA – 3-LATKI,
9.PIENIĄDZE NA WYPRAWKĘ : NOWE DZIECI i 3–LATKI – 130 zł.
POZOSTAŁE GRUPY – 100 ZŁ.
WPŁACAĆ DO KOŃCA WRZEŚNIA DLA PAŃ W GRUPACH
10. PODRĘCZNIKI DLA DZIECI - SZCZEGÓŁY W GRUPACH
ULOTKA DLA RODZICÓW

Rady na pierwsze dni w przedszkolu
⦁ Ubranie dziecka musi być wygodne i nie może sprawiać kłopotów. W pierwszych
tygodniach polecamy spodnie typu dresy – na gumkę. Rękawy swetra lub bluzki muszą być
łatwe do podciągania, a pod sweter (bluzę) dobrze jest założyć bluzkę z krótkim rękawem.
Buty i kapcie najlepsze są bez wiązania lub zapinane na rzepy.
⦁ Pożegnanie powinno odbywać się bez pośpiechu, a jednocześnie bez zbędnego przedłużania
samego momentu rozstania. Pobyt rodzica w sali z dzieckiem, przedłuża tylko niepotrzebnie
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jego niepokój związany z rozstaniem (które i tak nastąpi) oraz utrudnia nawiązanie pełnego
kontaktu z innymi dziećmi. Najkorzystniej jest pozostawić dziecko pod opieką nauczycielki,
która najlepiej zorganizuje mu czas. Dzięki temu nawet bardzo rozpaczające przy rozstaniu
dziecko szybko uspokaja się, oswaja i nawiązuje kontakt z rówieśnikami. Jeśli dziecko przy
pożegnaniu z mamą płacze, lepiej będzie kiedy odprowadzi je tata. Rozstania z tatą są często
mniej bolesne. Nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu. Jeśli zrobisz to
choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.
⦁ Decyzji dotyczących jedzenia nie powinno się podejmować za dziecko. Jeżeli nie ma
żadnych przeciwwskazań lekarskich, warto zachęcić dziecko do zjadania potraw. W
towarzystwie rówieśników dzieci najczęściej zjadają wszystko, zapominając, że dotychczas
nie lubiły jakiś potraw. Niejednokrotnie domagają się wręcz, by rodzice przygotowywali
podobne dania w domu „tak jak w przedszkolu”.
⦁ Częstym problemem staje się leżakowanie. Prawie wszystkie 3–4-latki zasypiają podczas
poobiedniego odpoczynku. Leżakowanie to doskonały czas na relaks, wyciszenie,
odpoczynek po zwykle pełnym aktywności okresie przedobiednim obfitującym w różnorodne
zajęcia i zabawy. W naszym przedszkolu dzieci usypiają słuchając muzyki relaksacyjnej lub
bajek.
⦁ Chodzenie do przedszkola powinno być traktowane jako sprawa zupełnie naturalna i
pewien atrybut dojrzałości – „podobnie jak tata chodzi codziennie do pracy, a siostra do
szkoły, ty jesteś już taka duża, że możesz wreszcie chodzić do przedszkola”. Jednocześnie,
gdy chodzenie do przedszkola jest dla dziecka koniecznością, należy być konsekwentnym i
nie okazywać wobec niego wahania. Powoli zrozumie ono, że przedszkole jest jego
„obowiązkiem”, a na pewno już niedługo stanie się dla niego po prostu przyjemnością.
Przerywanie rytmu chodzenia do przedszkola kilkoma dniami „odpoczynku” u babci lub cioci
przedłuża tylko niepotrzebnie okres adaptacji. Kontroluj się, co mówisz. Zamiast: „już
możemy wracać do domu, powiedz: teraz idziemy do domu”. Niby to niewielka różnica, a
jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk, sugeruje, że przedszkole jest dla dziecka
sytuacją przymusową – drugie nie.
⦁ Mów o przedszkolu w pozytywny sposób. Nawiąż do tego, że chodziłaś(łeś) do przedszkola
jak byłaś(łeś) mała(y) i bardzo to lubiłaś(łeś). Przypomnij sobie różne historie związane z
Twoim pobytem w przedszkolu i opowiedz je dziecku. W rozmowach o przedszkolu starajmy
się podkreślać jego dobre strony, nie odbierając jednak dziecku prawa do własnej oceny życia
przedszkolnego. Nie należy przekonywać dziecka na siłę i za wszelka cenę, że Jasiu, który
ciągnie wszystkich za włosy nie jest zły, choćby był synem naszej najbliższej przyjaciółki, a
barszczyk, którego dziecko zawsze nie lubiło, to najcudowniejsza zupa na świecie. Dobrze
jest pozwolić dziecku się wyżalić i podtrzymać go na duchu. Warto rozpoznać sytuacje trudne
i podpowiedzieć sposoby ich rozwiązania. Korzystną rzeczą jest przedyskutowanie
postępowania w różnych, trudnych sytuacjach, które mogą się zdarzyć w przedszkolu.
Dziecko powinno wiedzieć, że może W takich chwilach zaufać swojej Pani tak samo jak
mamie.
⦁ Pamiętajmy, że opinie i uwagi nauczycielek, zwłaszcza te trudne przez nas do
zaakceptowania, nie są wynikiem negatywnego stosunku do naszego dziecka, ale głównie
wynikają z troski o naszą pociechę, na którą my jako rodzice patrzymy zawsze „przez różowe
okulary”. Należy pamiętać, że przedszkole jest naszym partnerem we właściwym
kształtowaniu osobowości naszego dziecka.
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⦁ Wiedza i umiejtności zdobyte w przedszkolu powinny być utrwalane i pogłębiane w domu
(wspomaganie umiejętności w zakresie samodzielności dziecka). Szczególnie powinniśmy
popracować nad tą sferą umiejętności, która dziecku stwarza wyraźne problemy. Potrzebne
jest tutaj długofalowe, systematyczne zaangażowania ze strony rodziców.
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