Informacje praktyczne dla rodziców
Pierwszy okres w przedszkolu i aklimatyzacja
Otrzymacie list z informacją o dacie rozpoczęcia przedszkola oraz o oddziale, do którego
dziecko będzie uczęszczać. Podczas pierwszych dni w przedszkolu powinien być z
dzieckiem jeden z rodziców. Niektórzy pracodawcy dają pracownikom płatny urlop na te dni,
porozmawiaj o tym ze swoim pracodawcą i sprawdź, czy to jest możliwe. Razem z
pracownikami przedszkola ustalicie ile czasu potrzebuje dziecko aby rodzic był przy nim w
przedszkolu. Dziecko może poczuć się bezpieczniej, jeśli weźmie ze sobą do przedszkola
maskotkę, smoczek albo inny przedmiot, który doda mu otuchy.

Plan pracy w przedszkolu
Wszystkie przedszkola moją swój własny plan roczny, które będzie przekazany rodzicom.
Plan roczny wyjaśnia, w jaki sposób pracownicy pracują tak, aby dzieci miały poczucie
bezpieczeństwa, były otoczone opieką, uczyły się i doświadczały. Wszystkie przedszkola
zatrudniają wykwalifikowanych pedagogów/nauczycieli przedszkolnych oraz innych
pracowników, którzy dbają o dobrą ofertę przedszkola.
Zabawa jest dużą częścią dnia w przedszkolu i jest ona ważna dla rozwoju, nauki i
kompetencji społecznych dziecka. Zabawa jest tak samo ważna, niezależnie od tego, czy
jest organizowana i koordynowana przez dorosłych, czy gdy jest inicjowana przez dzieci
według ich własnego pomysłu.
Posiłki
Każde przedszkole ma własny plan posiłków, ale pożywienie w przedszkolach opiera się na
zaleceniach państwowych, jest zdrowe i pełne wartości odżywczych. Jedzenie w
przedszkolu jest indywidualnie dopasowane do udokumentowanych alergii/nietolerancji
pokarmowych dziecka oraz religii jego rodziny (np. halal, wegetarianizm).
Jedzenie, które dziecko przynosi ze sobą z domu (prowiant) powinno także zawierać
produkty bogate w składniki odżywcze, np chleb pełnoziarnisty, owoce oraz/albo warzywa.

Ubrania i wyposażenie
W przedszkolu jesteśmy na zewnątrz codziennie, dlatego dzieci potrzebują ubrań, które
nadają się na każdą pogodę. W przebieralni, każde dziecko ma własną półkę, gdzie będzie
przechowywać swoje rzeczy. Rodzice muszą zadbać o wystarczającą ilość ubrań i o
wymianę odzieży przy zmianie pór roku. Następująca odzież oraz elementy wyposażenia są
niezbędne i muszą być dostępne dla dziecka w przedszkolu przez cały rok: bielizna,
spodnie, skarpetki, sweter, cienki kombinezon, odzież przeciwdeszczowa, kalosze, buty albo

sandały do chodzenia wewnątrz budynku. Rodzice powinni także dostarczyć pieluszki, jeśli
ich dziecko nadal ich używa. Zimą dziecku będzie potrzebna następująca odzież:
kombinezon zimowy, ciepłe buty zimowe, wełniany sweter i spodnie (albo z polaru), czapkę,
rękawiczki i chustę/szalik typu buff (tzw. szalokominiarka).

Miejsce w przedszkolu
Gdy dziecku przyznane będzie miejsce w przedszkolu, dziecko zachowa je aż do chwili
rozpoczęcia szkoły.
Opłata za przedszkole
Opłatę uiszcza się 11 miesięcy w roku, lipiec jest miesiącem zwolnionym od opłat. W
przypadku niskich dochodów, można się ubiegać o obniżenie opłaty. Formularz z podaniem
znajduje się na stronie internetowej gminy. Rabat dla rodzeństwa to 30 % dla drugiego
dziecka i 50 % dla trzeciego.

Przyprowadzanie i odbieranie z przedszkola
Pragniemy, aby rodzice informowali pracowników przedszkola o tym kiedy dziecko będzie
przyprowadzane i odebrane. Warto jest porozmawiać z pracownikiem przedszkola o tym jak
minął dzień, można też zapytać o różne rzeczy. Proszę dać znać, jeśli ktoś inny niż rodzic
będzie odbierał dziecko z przedszkola.
Nieobecność w przedszkolu
Proszę powiadomić przedszkole, jeśli dziecko nie przyjdzie z powodu choroby, dnia wolnego
albo urlopu. Chore dzieci nie mogą przyjść do przedszkola, powinny zostać w domu do
momentu gdy wyzdrowieją. Jeśli dziecko zachoruje w przedszkolu, pracownicy przedszkola
powiadomią o tym rodziców.
Wszystkie dzieci mają mieć conajmniej 3 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich.
Świętowanie urodzin
Tradycją jest, że świętuje się urodziny dziecka w przedszkolu. W każdym przedszkolu
odbywa się w inny sposób.
Współpraca i rozmowy z rodzicami
Aby móc ulepszyć ofertę przedszkola wobec wszystkich dzieci, prosimy rodziców o
zadawanie pytań, wyrażanie życzeń i dawanie wskazówek. Zachęcamy też, aby rodzice
mówili nam co jest ważne dla nich i ich dziecka. Dlatego prosimy o kontakt z pracownikami
albo kierownictwem przedszkola, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Rodzice dziecka, które dopiero rozpoczęło przedszkole, będą zaproszeni na dwie rozmowy
wprowadzające. Ponadto, wszyscy rodzice są zapraszani na rozmowy o ich dziecku dwa
razy w trakcie roku przedszkolnego. Aby upewnić się, że rodzice i pracownicy przedszkola

będą się rozumieć, na takie spotkania rozmowy będzie zamawiany tłumacz, o ile będzie to
konieczne. Przedszkole pokrywa koszty usługi tłumacza.
W trakcie roku rodzice będą też zapraszani na wspólne zebrania dla wszystkich rodziców,
podczas których pracownicy przedszkola będą prezentować różne tematy, które pragną
przedyskutować wspólnie z rodzicami. Dodatkowo, rodzice będą czasem zapraszani na tzw.
pogawędki przy kawie lub wspólne śniadania, gdzie będzie możliwość porozmawiać z
pracownikami przedszkola i z innymi rodzicami.
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