
ELFOWE

Serdecznie witamy wszystkie dzieci  
w nowym roku szkolnym!

Mamy nadzieję, że mieliście wspaniałe, 
pełne przygód oraz dobrej zabawy 

wakacje i
wróciliście z nich zdrowi i wypoczęci.  

Witamy również te dzieci, które 
rozpoczynają u nasswoją edukację.  

Życzymy Wam bardzo dobrej adaptacji 
w naszym przedszkolu.

Pragniemy aby nasza placówka jak 
najlepiej pełniła funkcje wychowawcze i 

dydaktyczne
ale była też dla wszystkich 

podopiecznych miejscem wspaniałej 
zabawy i rozwijania

kontaktów społecznych z rówieśnikami.

Szanowni Rodzice,
po 31 latach prowadzenia Przedszkola 

Niepublicznego ELF z dniem 31 
sierpnia 2022 odchodzę na emeryturę. 

W związku z tym bardzo dziękuję 
wszystkim Rodzicom i dzieciom za 

uśmiech, wsparcie i życzliwość. Praca z 
Państwa dziećmi była dla mnie wielką 

przyjemnością. 

z poważaniem
Grażyna Szymańska

ZEBRANIE DLA RODZICÓW
12 września (poniedziałek) o godz. 17.00 
odbędzie się zebranie z Rodzicami.

CZESNE
Przypominamy, że opłata stała za 
przedszkole od 1 września wynosi 350 
zł a dzienna stawka żywieniowa 11 zł. 
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Jednocześnie informujemy, że opłata 
stała na drugie i kolejne dziecko, które 
uczęszcza do naszego przedszkola 
wynosi 300 zł.

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. złego samopoczucia 
dziecka. Jeśli dzwonimy do Państwa 
w sprawie organizacyjnej zawsze 
na początku zaznaczamy, że to nic 
poważnego i absolutnie nic nie stało się 
Państwa dziecku.
2. Wszyscy rodzice zobowiązani 
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są do wypełnienia oświadczeń: 
o miejscu zamieszkania oraz o 
zapoznaniu się z zasadami odpłatności 
i procedurąprzyprowadzania i 
odbierania dzieci. Oświadczenie o 
miejscu zamieszkania należy oddać 
w nieprzekraczalnym terminie do 7 
września w biurze placówki.
3. Jeżeli dziecka nie mogą odebrać 
rodzice lub prawni opiekunowie, 
należy pisemnie upoważnić inne 
osoby. Bez takiego upoważnienia nie 
możemy wydać dziecka innym osobom 
niż rodzice. Upoważnienia dzieci, 
które uczęszczały do nas w latach 
poprzednich pozostają ważne.
4. Jeśli Państwa dziecko ma alergie 
pokarmowe, jest uczulone na jakieś 
produkty, potrawy, prosimy koniecznie 
nam to zgłosić.
5. W przedszkolu nie wolno podawać 
dzieciom żadnych leków. Nawet w 
przypadku drobnego skaleczenia 
ranę przemywamy czystą wodą 
i zabezpieczamy opatrunkiem. 
Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i 
na pisemną prośbę rodziców, podamy 
lek, który Państwo przyniosą jeśli 
dokładnie zostanie określona dawka i 
sposób jego podania.
6. W grudniowym numerze naszego 
miesięcznika podamy terminy, w 
których nasze przedszkole będzie 
zamknięte w roku 2023. Będą to 
pojedyncze dni w okolicach świąt lub 
tzw. długich weekendów. Jednocześnie 
przypominamy, że jeszcze w tym roku 
kalendarzowym nasze przedszkole 

będzie zamknięte 29 października oraz 
24 i 31 grudnia.
7. Niestety nadal zdarza się, że 
przyprowadzacie Państwo dzieci chore: 
kaszlące, z katarem lub temperaturą. 
Dzieci z takimi objawami będą zawsze 
odsyłane do domu, gdyż zarażają inne 
dzieci i personel przedszkola.
8. Wszystkie zajęcia dodatkowe 
rozpoczynają się od października. 
Informacje i zapisy w recepcji 
przedszkola.
9. Prosimy rodziców o zabranie odzieży 
z szatni, gdyż będą przydzielane nowe 
miejsca i znaczki w szatni.

UBEZPIECZENIE
Dziecko powinno być ubezpieczone od 
zdarzeń losowych. Można uczynić to 
w naszej placówce. Ubezpieczenie jest 
całkowicie dobrowolne. Proponujemy 
Państwu firmę PZU Składka roczna 
wynosi 45 zł i należy opłacić ją do końca 
września 2022.

WAKACYJNE REMONTY
W okresie wakacji dokonaliśmy wielu 
prac remontowych. Pomalowane 
zostały hole oraz główny korytarz. 
Sala grupy I oraz V została 
całkowicie wyremontowana. 
Wykładziny dywanowe we 
wszystkich grupach zostały poddane 
praniu. Bardzo dużą inwestycją 
był remont dachu. Zakupionych 
zostało bardzo dużo nowych 
zabawek i pomocy dydaktycznych.

KOMUNIKATY
• Urodziny dzieci z miesiąca września obchodzimy  w czwartek, 29 września. Opłaty za przedszkole należy 

regulować do 10-tego dnia każdego miesiąca. Jeśli dokonują    Państwo opłaty na  konto, prosimy najpierw 
dowiedzieć się o dokładną kwotę, jaką należy przelać oraz w treści podać nr grupy, do której uczęszcza 
dziecko. Prosimy o dotrzymywanie terminu opłat.

WRZESIEŃ
• 8 września zapraszamy wszystkie dzieci na spektakl teatru Vaska


