INFORMACJE DLA RODZICÓW na rok szkolny 2016/2017

Dyżury:
Katarzyna
Leńczowska
Wtorek
8:15 – 13:15
Środa
12:00 – 16:00

Małgorzata Wojtan

Barbara Grabarczyk

Poniedziałek
8.00 – 9.00
Środa
15.00 –16.00

Wtorek
15:00 – 16:00
Czwartek
8:00 – 9:00

Joanna
Reperowicz
Poniedziałek
15:00 – 16:00
Piątek
8:00 – 16:00

Dni wolne od pracy w Przedszkolu oraz dyżury przedszkola:
31.10.2016r. – (poniedziałek) – dyżur przedszkola
1.11.2016r. (wtorek) – przedszkole zamknięte
11.11.2016r. (piątek) – przedszkole zamknięte
26.12.2016r. – (poniedziałek) przedszkole zamknięte
06.01.2017r. – (piątek) przedszkole zamknięte
14.04.2017r. (Wielki piątek) przedszkole czynne do godziny 16:00
17.04.2017r. – (poniedziałek wielkanocny) – przedszkole zamknięte
1.05.2017r. – (poniedziałek) – przedszkole zamknięte
2.05.2017r. – (wtorek) – dyżur przedszkola
3.05.2017r. – (środa) – przedszkole zamknięte
15.06.2017r. (Boże Ciało) – przedszkole zamknięte
16.06.2017r. – (piątek) przedszkole zamknięte
Opłaty:
Czesne: 500 zł
Wyprawka: 300 zł
Zajęcia sportowe - 100 zł / semestr
Tańce – 115zł / semestr
Wyżywienie:12,50
(śniadanie 2,5 zł ; II śniadanie (obowiązkowe 1 zł, obiad 7,5 ; podwieczorek 1,5 zł)
Podręczniki:
3 latki - 62,10 zł (pakiet książek "Kalendarz przedszkolaka" + karty obserwacji dziecka)
4 latki - 69,50 zł (pakiet książek "Trampolina czterolatka" + karty obserwacji dziecka)
5 latki - 124,50 zł (pakiet książek "Trampolina do szkoły" + karty obserwacji dziecka)
6 latki - 133,50 zł (pakiet książek "Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem" + karty do badania
gotowości szkolnej)
Zajęcia w cenie czesnego:
Logorytmika, logopedia indywidualna, Metoda Dobrego Startu, Religia, Warsztaty przyrodnicze
JAKU, Warsztaty Kulinarne, Spotkania z ciekawymi osobami, Język angielski
Zajęcia dodatkowo płatne - (według życzenia rodziców) - (np. Warsztaty muzyczne, warsztaty
florystyczne, warsztaty świecowe, mydlarskie, warsztaty szachowe, balet)
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UPRZEJMIE PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT .



PRZYPOMINAMY O WCZEŚNIEJSZYM ZGŁASZANIU NIEOBECNOŚCI DZIECKA,

W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ INFORMACJI BĘDĄ NALICZNE OPŁATY ZA POSIŁKI.


Śniadanie wydawane jest od godziny 8:30 do 8:45. Bardzo prosimy aby dzieci, które jedzą
śniadanie w przedszkolu były przyprowadzane najpóźniej do godziny 8:45.



Bardzo prosimy, aby nieobecność dziecka zgłaszać do godziny 9:00 TYLKO telefonicznie,
mailowo prosimy zgłaszać nieobecność dzień wcześniej (do godz. 15:00).



Przypominamy o dostarczeniu badań na pasożyty (2x do roku – do końca września i do
końca lutego).



Prosimy o przyniesienie dla dzieci kaloszy.



W każdy wtorek o godz. 9:00 są zajęcia sportowe, prosimy o przygotowanie na ten dzień dla
dzieci strojów gimnastycznych (bluzki z krótkim rękawem i krótkie spodenki).

CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W NASZYM PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017?
Wrzesień:
01.09 – WITAJ PRZEDSZKOLE! – rozpoczynamy nowy rok szkolny
05.09 – warsztaty muzyczne z instrumentami dętymi (godz. 9:00, koszt: 15zł)
07.09 - zebranie z rodzicami godz. 18:00
17.09 – IV małopolski bieg Drogą św. Jakuba – nasze Przedszkole zadba o atrakcje i zabawy dla
najmłodszych podczas tego wydarzenia
20.09 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
22.09 – pierwszy dzień Jesieni – dzieci przychodzą ubrane w kolorach jesiennych (żółty,
pomarańczowy, brązowy, czerwony). Wybierzemy się na spacer szukać jesiennych oznak w
przyrodzie.
23.09 – warsztaty kulinarne – pieczemy chleb i bułki
27.09 – zajęcia otwarte w grupie maluszków godz. 10:15
28.09 – zajęcia otwarte w grupie 4 latków godz. 10:15
29.09 – zajęcia otwarte w grupie 5 latków godz. 10:15
30.09 – zajęcia otwarte w grupie „0” godz. 10:15
Październik:
30.09 – Międzynarodowy Dzień Muzyki (zabawy przy muzyce klasycznej i popularnej z
wykorzystaniem instrumentów)
10.10 – Święto Drzewa
17.10 – wyjście do Kościoła w Więcławicach (Dzień Jana Pawła II) – tylko starszaki i zerówka
19.10 – pasowanie na przedszkolaka
….. – warsztaty kulinarne (święto dyni)
Listopad:
10.11 – Dzień Jeża
18.11 – Bal Andrzejkowy
25.11 – Dzień Pluszowego Misia
…….- warsztaty kulinarne (szaszłyki)
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Grudzień:
05.12 – Barbórka (rozmowy z dziećmi nt. górnictwa oraz patronki górników)
06.12 – wizyta św. Mikołaja – dzień czerwony
….. – warsztaty kulinarne (pieczemy świąteczne pierniczki)
Konkurs na kartkę bożonarodzeniową
23.12 – Uroczysta Wigilia przedszkolna
Styczeń:
…… - Przedszkolne Jasełka i rodzinne kolędowanie
20.01 – Dzień Babci i Dziadka
…… - warsztaty kulinarne (ciasteczka czekoladowe)
Luty:
09.02 – Międzynarodowy Dzień Pizzy – warsztaty kulinarne (robimy własną pizzę)
14.02 – Święto Miłości – dzień czerwony
17.02 – Światowy Dzień Kota
23.02 – Tłusty Czwartek
27.02 – Dzień Dinozaura
…. – Bal Karnawałowy
….. – Dzień Sportu (sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Więcławicach)
Marzec:
08.03 – Międzynarodowy Dzień Kobiet
21.03 – Pierwszy Dzień Wiosny – dzień zielony
22.03 – Światowy Dzień Wody
30.03 – Święto Muffinka – warsztaty kulinarne
Kwiecień:
07.04 – Dzień Pracownika Służby Zdrowia
12.04 – Święto Czekolady
14.04 – warsztaty kulinarne (dzielimy się jajkiem, robimy sałatkę świąteczną)
28.04 – Międzynarodowy Dzień Ziemi – zakładamy ogródek
Maj:
04.05 – Dzień Strażaka
22.05 – Dzień Kosmosu
30.05 - Dzień Mamy i Taty
…… - warsztaty kulinarne (wiosenna sałatka)
Czerwiec:
…… - warsztaty kulinarne (własnoręcznie robione lody)
….. – Święto Rodziny
23.06 – Zakończenie Roku Przedszkolnego oraz Zielona Noc

Propozycje wycieczek :
Ogród Doświadczeń, Teatr Groteska, wycieczka do wyższej uczelni w Krakowie, Park Trampolin,
stadion piłki nożnej, muzeum etnograficzne
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