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 Witamy wszystkie dzieci w nowym roku 
szkolnym. Mamy nadzieję, że mieliście wspaniałe 

i atrakcyjne wakacje i wróciliście z nich zdrowi 
i pełni miłych wrażeń. Witamy również te 

dzieci, które rozpoczynają u nas swoją edukację. 
Życzymy im bardzo dobrej adaptacji w naszej 

placówce, jak również dużo zdrowia. Pragniemy, 
aby nasze przedszkole jak najlepiej wypełniało 

funkcje wychowawcze i dydaktyczne.

SPOTKANIE RODZICÓW Z DYREKTOREM 
PRZEDSZKOLA I RADĄ PEDAGOGICZNĄ 

ODBĘDZIE SIĘ  
6 WRZEŚNIA /ŚRODA/, O GODZ. 17.00

Początek roku szkolnego, to bardzo ważne 
wydarzenie w życiu każdego dziecka jak i ich 
rodziców. Dlatego, oprócz spotkania, na którym 
poruszone będą wszystkie sprawy organizacyjne, 
poniżej zamieszczamy także kilka ważnych 
informacji. 
1. Prosimy, aby Państwa telefony były aktualne 
i wciąż dostępne. Zdarzają się sytuacje, że nie 
możemy skontaktować się z żadnym z rodziców 
w ważnej sprawie, np. choroby dziecka. Jeśli 
dzwonimy do Państwa w sprawie organizacyjnej, 
zawsze na początku rozmowy zaznaczamy, że to 
nic poważnego.
2. Wszyscy rodzice zobowiązani są do 
wypełnienia oświadczeń: o miejscu zamieszkania 
oraz o zapoznaniu się z zasadami odpłatności  
i procedurą przyprowadzania i odprowadzania 
dzieci.
3. Jeżeli dziecka nie mogą odebrać rodzice lub 
prawni opiekunowie, należy pisemnie upoważnić 
inne osoby. Bez upoważnienia nie możemy 
wydać dziecka innym osobom niż rodzice. 
Upoważnienia z roku ubiegłego są aktualne.
4. Jeśli Państwa dziecko jest uczulone na jakieś 

potrawy lub  produkty pokarmowe, prosimy 
koniecznie zgłosić nam każdy taki przypadek.
5. W przedszkolu nie wolno podawać dzieciom 
żadnych leków. Nawet w przypadku drobnego 
skaleczenia ranę przemywamy zwykłą wodą. 
Tylko, w naprawdę wyjątkowych sytuacjach 
 i na pisemną prośbę rodziców, podamy lek, 
który rodzice przyniosą do przedszkola.
6. W grudniowym numerze naszego 
miesięcznika podamy terminy, w których nasze 
przedszkole będzie zamknięte  w roku 2017. 
Będą to pojedyncze dni w okolicach świąt lub 
„długich weekendów”.
7. Nadal zbyt często zdarza się, że przyprowadzacie 
Państwo dzieci przeziębione, kaszlące 
 i z temperaturą. Niestety, dzieci w takim stanie 
odsyłamy i nadal będziemy odsyłać do domu, 
gdyż zarażają inne dzieci i personel przedszkola.
8. Wszystkie zajęcia dodatkowe rozpoczynają 
się w październiku. Zapisy u nauczycielek 
w grupie.
9. Oświadczenia o miejscu zamieszkania prosimy 
oddać w biurze placówki w nieprzekraczalnym 
terminie do końca września!
10. Prosimy rodziców o zabranie odzieży z szatni, 
gdyż będą przydzielane nowe miejsca i znaczki  
w szatni.
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KOMUNIKATY
•	 Urodziny dzieci z miesiąca września obchodzimy w czwartek, 28 września.
•	 Opłaty za przedszkole /za dany miesiąc/, należy regulować do 10-tego dnia każdego miesiąca. Jeśli dokonują 

Państwo opłaty na  konto, prosimy najpierw dowiedzieć się w biurze o dokładną kwotę, jaką należy przelać 
oraz w treści podać nr grupy, do której uczęszcza dziecko. Prosimy o dotrzymywanie terminu opłat.

WRZESIEŃ
•	 16.09. g.17. Spotkanie organizacyjne Dyrektor przedszkola i rady pedagogicznej z rodzicami.
•	 14.09. g. 10.30. Spektakl teatralny Teatru „Waśka”.

UBEZPIECZENIE DZIECI
Dziecko powinno być ubezpieczone od 
zdarzeń losowych. Można uczynić to w naszym 
przedszkolu. Jest ono oczywiście dobrowolne. 
My proponujemy ubezpieczenie w PZU. Składkę 
roczną  w wysokości 33 zł. należy uregulować  do 
końca września. Osoba, która nie skorzysta z tej 
formy ubezpieczenia w naszym przedszkolu, nie 
może ubiegać się o odszkodowanie w przypadku 
jakiegoś zdarzenia.

NASZE WAKACYJNE REMONTY
W okresie wakacji pomalowaliśmy całe 
ogrodzenie przedszkola, pomieszczenie kuchni, 
zaplecza kuchennego, częściowo jednej sali oraz 
częściowo elewację budynku. Wycyklinowaliśmy 
parkiet w grupie I oraz polakierowaliśmy podłogi 
w sali grupy II, IV i V. Wszystkie wykładziny 
dywanowe zostały wyprane. Zakupiliśmy 
również dużą ilość pomocy dydaktycznych i 
zabawek.

POKOLORUJ


