INFORMATOR DLA RODZICÓW DZIECI Z OODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013

Szanowni Państwo,
Przekazujemy Państwu informacje dotyczące oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w naszej szkole.

1. Zajęcia wychowania przedszkolnego.
Obowiązkowy wymiar godzin dla dzieci z oddziałów przedszkolnych wynosi 25 godzin zegarowych wychowania przedszkolnego oraz dla chętnych 1 godz. religii. Zajęcia w oddziałach odbywają się w godzinach od 7.30 do 12.30 lub od 11.30 do 16.30
Opiekę dydaktyczno - wychowawczą pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna rozwijająca zainteresowania i uzdolnienia dzieci.
W ramach wychowania przedszkolnego odbywają się zajęcia z wychowawcą grupy.  Religia prowadzona jest przez katechetę. Zajęcia urozmaicane są różnego rodzaju wycieczkami i wyjściami, m.in. do kina, teatru, muzeum. Istnieje możliwość zapisania dziecka na język angielski, odpłatny. Umiejętności, jakie zdobywają dzieci prezentowane są najczęściej podczas różnych okolicznościowych imprez. Dzieci z oddziałów przedszkolnych aktywnie uczestniczą w życiu szkoły –
w różnych konkursach i uroczystościach szkolnych, balu karnawałowym itp.
2. Baza lokalowa.
Sale oddziałów przedszkolnych znajdują się na parterze, w osobnym skrzydle szkoły. Wyposażone są w różnorodne pomoce edukacyjne, sprzęt RTV, komputer, przenośna tablice multimedialną oraz pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój dzieci. Przy salach znajdują się szatnie. Szkoła posiada plac zabaw wyposażony w sprzęt dostosowany do potrzeb młodszych dzieci.
3. Opieka specjalistyczna
Dzieci w zależności od potrzeb mogą korzystać z opieki psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty i pielęgniarki szkolnej. Szkoła na bieżąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  w Krotoszynie, przy ul. Langiewicza.
4. Świetlica.
Przed lub po zajęciach dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, która działa w godzinach od 7.00 do 16.00. Przyjęcie dziecka do
świetlicy następuje na podstawie złożenia do dnia 15. września wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”, do
wychowawców świetlicy, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem przyjęcia i korzystania dzieci ze świetlicy”.
5. Wyżywienie
W stołówce wszystkie chętne dzieci mogą zjeść gotowany w szkolnej kuchni smaczny i zdrowy obiad. Dzieci spożywające obiad pozostają pod opieką nauczycieli pełniących dyżur w stołówce. Opłata za obiady pobierana jest z góry za miesiąc, w dniach   do 15 każdego miesiąca. Cena całego obiadu wynosi 2,00 zł.  Warunkiem zwrotu kosztów niewykorzystanego obiadu jest zgłoszenie planowanej nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach (gdy dochód na jednego członka rodziny dziecka nie przekracza 351 zł), możliwe jest
sfinansowanie obiadów szkolnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Rodzice zainteresowani taką formą pomocy proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym.
W szkole funkcjonuje sklepik czynny codziennie od godz. 8.00-14.30. Można w nim kupić zdrową żywność oraz podstawowe
przybory szkolne.
7. Ubezpieczenie.
Każdy rodzic może ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły poza nią. Decyzję
o wysokości składki i nazwie ubezpieczyciela podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.
8. Rada Rodziców.
We wrześniu, na pierwszym spotkaniu rodziców z wychowawcą oddziału wybierana jest trzyosobowa Oddziałowa Rada Rodziców.
Członkowie wybranej Rady delegują jedną osobę do Rady Rodziców, która współpracuje z dyrekcją szkoły w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej.
9. Informacje dodatkowe.
Śniadanie lub podwieczorek dzieci przynoszą z domu (kanapki, owoce) i spożywają w określonym przez wychowawcę grupy czasie, zgodnie z rozkładem dnia.
Szkoła wraz z oddziałem przedszkolnym bierze udział w różnorodnych akcjach.
10.Wyprawka sześciolatka.
Zestaw kart pracy podany zostanie do wiadomości rodziców do dnia 15 czerwca br.
Niezbędne przybory piśmiennicze i pomoce:
	32 kartkowego zeszytu w kratkę
	temperówka z pojemnikiem
	kredki w drewnie Bambino (12kolorów)
	plastelina 2 op. małe
	bloki techniczne A4 białe 3szt i kolorowe kartki – 2szt
	bloki rysunkowe A4 białe 3szt
	papier kolorowy 2 szt. małe
	nożyczki
	teczka A4 na prace plastyczne
	kapcie w worku
	strój gimnastyczny w worku (krótkie spodnie i bluzka z krótkim rękawem)
	mydło, rolkę papieru toaletowego


Wszystkie rzeczy dziecka należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka. Zeszyty i książki na okładce.






Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest zgłoszenie się rodzica dziecka do sekretariatu z wypełnionym i podpisanym wydrukiem zapisu do oddziału przedszkolnego i okazanie:
· dokumentów tożsamości rodziców,
· aktu urodzenia dziecka,
· PESEL dziecka,
oraz przekazanie:
· oświadczenia o miejscu zamieszkania wraz z dzieckiem,

Prosimy o śledzenie bieżących informacji zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły: http://www.zs1.krotoszyn.pl/

