
Informacje organizacyjne dla rodziców 

Organizacja pracy przedszkola: 
• godziny pracy: 6.15 – 17.00 
• godziny pracy sekretariatu: 7.00 – 16.00 
• bezpłatne godziny realizacji podstawy programowej: 8.00 – 

13.00 
• przyprowadzanie dzieci najpóźniej do godziny 8.30 
• o godzinie 9.00 we wszystkich oddziałach rozpoczynają się 

zajęcia dydaktyczne 

1. Pory podawania posiłków: 
08.30- śniadanie 
10.30- zupa 
13.15- II danie 
14.30- podwieczorek	
	
	

 2. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola: 
• pięciogodzinna realizacja podstawy programowej jest 

nieodpłatna 
• opłata za pozostały czas pobytu dziecka w przedszkolu 

wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 
• opłaty za przedszkole i żywienie należy dokonać do 10 dnia 

każdego miesiąca wyłącznie przelewem na konta bankowe. 
Informacja o należnościach przekazywana jest rodzicom 
droga e-mailową. 

• opłata za żywienie naliczana jest po zakończeniu każdego 
miesiąca i powinna być dokonana do 10 dnia następnego 
miesiąca (np. za wrzesień do 10 października). 

• w razie zmian ilości posiłków, rodzice zobowiązani są 
niezwłocznie powiadomić sekretariat przedszkola 

             
Obecność dziecka jest rozliczana w systemie elektronicznym. Do 
obsługi  służy karta eprzedszkole ATMS Kids.  
 Elektroniczne karty służą do prawidłowego naliczania odpłatności za 
pobyt dziecka w przedszkolu i rejestrowania obecności dziecka. 



 DROGI RODZICU MOŻESZ POMÓC W 
OSIĄGNIĘCIU SAMODZIELNOŚCI PRZEZ 

DZIECKO! 
1. Pozwolić dziecku na samodzielne wykonywanie czynności (dziecko 

samo akcentuje gotowość do podejmowania takich prób). 
2. Być przy dziecku i podtrzymywać jego zaangażowanie w dojściu do 

osiągnięcia celu (przypominanie, podpowiadanie bez wyręczania). 
3. Dbać o skuteczne rozwijanie u dziecka motywacji do kończenia 

rozpoczętych czynności. 
4. Okazywać dziecku zadowolenie i uznanie, które będzie wzmacniało w 

nim poczucie własnej wartości i chęci doskonalenia. 
5. Wyznaczyć granice, określić normy i zasady zachowań i 

konsekwentnie je egzekwować, by dziecko mogło rozwijać się w 
poczuciu bezpieczeństwa. 

6. Być cierpliwym i systematycznym, ponieważ tylko wielokrotne 
powtórzenia tej samej czynności prowadzą w rezultacie do opanowania 
przez dziecko umiejętności i w konsekwencji  do SUKCES.	

RODZICU PAMIĘTAJ, ŻE: 
1. Nawet najlepiej przygotowane do pójścia do przedszkola dziecko, 

może mieć trudności adaptacyjne, przejawiające się w większości 
przypadków płaczem, niechęcią do jedzenia, czasami podwyższoną 
temperaturą lub wymiotami. 

2. Obawy i niepokoje wszystkich członków rodziny (rodziców, dziadków 
i innych opiekunów) mają nieświadomy wpływ na dziecko i tym 
samym utrudniają proces adaptacji przedszkolnej. 

3. Proces adaptacji przedszkolnej utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia 
rozwój emocjonalny, który może być nieadekwatny do wieku 
rozwojowego dziecka. 

4. Brak samodzielności dziecka stosowny do jego możliwości 
rozwojowych powoduje u niego obniżenie poczucia własnych 
możliwości, lęk, obawy, opór przed tym co nowe i nieznane. 

		



Drodzy rodzice dzieci nowo 
przyjętych ! 

		
Prosimy o zapewnienie dziecku 

podczas pobytu w przedszkolu: 
➢ Wygodnych kapci łatwych do 

zakładania, podpisanych (np. na 
podeszwie). 

➢ Ubrań na zmianę – 
umieszczonych  w podpisanym 
worku i pozostawionych w 
szatni.  


