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01.09.2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

GAZETKA
PRZEDSZKOLNA

18.09.2014 Wybory Rady Rodziców
19.09.2014 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka połączony
z udziałem w akcji Sprzątania Świata
22.09.2014 Wizyta Fotografa
25.09.2014 Spotkanie z Policjantem

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA …

28-29.08.2014r. w godz. 9.00 - 12.00 Dni otwarte
Już po raz drugi z inicjatywy Dyrektor Przedszkola
P. Moniki Jankiewicz mamy zaszczyt zaprosić do udziału w
Dniach otwartych Przedszkola połączonych z zajęciami
adaptacyjnymi dla nowozapisanych do Przedszkola Dzieci.
Podczas tego spotkania uczestnicy będą mieli możliwość
poznania obiektu, kadry, poznania nowych dzieci, zwyczajów
panujących w placówce, obejrzenia kronik oraz zapoznania się z
obowiązującymi regulaminami min. ze statutem, regulaminem
przedszkola itp.
Nasz adres:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KONSTANTYNOWIE
ul. STANISŁAWA PLATERA 7
21-543 KONSTANTYNÓW

e-mail przedszkolesam@onet.pl, www. przedszkole-konstantynow.pl
nr konta bankowego Rady Rodziców
BS Konstantynów 32 8034 0001 0000 0459 2000 0010

IINFORMACJE O PRZEDSZKOLU
DOBRE RADY DLA RODZICÓW:
Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godz.7.00-16.00.
Zapewniamy dzieciom:

1. Okazuj radość i ciesz się z dzieckiem, że idzie do przedszkola;

- wyżywienie śniadanie (1.80zł), obiad (3.00zł), podwieczorek (1.20zl).

2. Rano obudź dziecko z uśmiechem na twarzy;

- zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w ramach realizacji podstawy

3. Pozwól mu zabrać ulubioną zabawkę lub przytulankę;

programowej wychowania przedszkolnego w godz. 8.00-13.00

4. Pomóż dziecku rozebrać się po przyjściu do przedszkola;

- dwa razy w tygodniu po 30 min zajęcia religii

5. Pożegnanie powinno być krótkie: uśmiech, całus, pa- pa;

-

zajęcia

specjalistyczne

w

ramach

pomocy

psychologiczno

-

pedagogicznej
- zajęcia dodatkowo płatne przez rodziców 1zł/h w godz. 7.00-8.00 oraz w
godz.13.00 – 16.00 w ramach tych zajęć organizujemy min.:
• w poniedziałki zajęcia rytmiczne
• we wtorki zajęcia teatralne
• w środy zajęcia plastyczne
• w czwartki zajęcia czytelnicze
ponadto spacery, zabawy na placu przedszkolnym, zabawy ze śpiewem itp.
Podział na grupy
GRUPA I wychowawca P. Grażyna Fila ( s. nr3)
GRUPA II wychowawca P. Barbara Suprunowicz ( s. nr2)
GRUPA III wychowawca P. Irena Mertowska ( s. nr1)
GRUPA IV wychowawca P. Małgorzata Kolenda ( s. nr10 w budynku
Gimnazjum przy ul Nowej 2 w Konstantynowie)
UWAGA! – dotyczy grupy IV – zajęcia odbywają się w godz. 8.0013.00, dzieci mają zapewniony jednodaniowy obiad (opłata u
intendenta szkoły podstawowej) oraz herbatę do śniadania – kanapki bułki, które dzieci przynoszą z domu.

6. Do sali możesz wejść tylko na chwileczkę aby oszczędzić żalu i smutku
innym dzieciom;
7. Nie obiecuj dziecku, że odbierzesz je po obiedzie, skoro wiesz, że nie
będziesz mógł tego uczynić;
8. Witaj swoje dziecko uśmiechem, chwaląc je, że było dzielne;
9. Nie wypowiadaj się negatywnie w obecności dziecka na temat sytuacji
dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu;
10. Nie wymuszaj na dziecku, aby po przyjściu do domu natychmiast
opowiadało o przedszkolu, poczekaj, aż samo zacznie mówić.
Każde dziecko ma indywidualną drogę rozwojową, każde musi przejść
przez okres adaptacji w nowym środowisku. To od nas dorosłych w dużej
mierze zależy, jak długo on będzie trwał. Wszyscy chcemy, aby
wychowywane przez nas dzieci były radosne i wesołe, mądre i dobre,
kochane i kochające. Pragniemy, aby „wystartowały” w życie z możliwie
pełnym powodzeniem – zaradne i odważne, życzliwe i uczynne. Dlatego też
tak bardzo liczy się współdziałanie rodziców z nauczycielem.

