PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 W POLICACH
UL. PRZYJAŹNI 1

BIULETYN INFORMACYJNY
DLA RODZICÓW

„ECHO JEDENASTKI”

ROK SZKOLNY 2016/2017

WITAMY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 11
W POLICACH
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o
tym , jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć,
marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.
Robert Fulghum
DRODZY RODZICE !
Wręczamy Państwu ten mini biuletyn informacyjny w celu przybliżenia działalności naszego
przedszkola. Mamy nadzieję, że wiadomości w nim zawarte pomogą Państwu w rozwiązaniu
niewiadomych, podpowiedzą, w jaki sposób zachowywać się w różnych sytuacjach oraz dadzą
wskazówki do wzajemnej, udanej współpracy.
Jesteśmy przedszkolem sześciooddziałowym. W roku szkolnym
poszczególnych oddziałach dziećmi opiekować się będą następujące osoby :
Oddział I : panie Agnieszka, Emilka, Ala, Ewa
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w

Oddział II : panie Dorotki, Klaudia,
Oddział III : panie Edytka, Sylwia, Małgosia
Oddział IV : panie Kasia, Małgosia, Marta
Oddział V : panie Ania, Wiola, Jola
Oddział VI : panie Marta, Emila, Kasia, Danusia
Oddział VII : Ela, Wiola, Agnieszka
Staramy się, aby choć jedna z pań sprawowała opiekę nad swymi wychowankami przez cały
okres ich pobytu w przedszkolu. Bywają jednak sytuacje, w których dokonujemy zmian.
Pracujemy w godzinach : od 6.00 do 16.00
W godzinach porannych od 6.00 do 7.00 wszystkie dzieci spotykają się w sali numer 2. Jest
to czas na wzajemne poznanie się, integrację z dziećmi z innych grup. O godz. 7.00 wszystkie dzieci
wraz ze swoimi paniami rozchodzą się do swoich sal grupowych.
Przychodzimy do przedszkola.
Ze względu na organizację pracy placówki prosimy o przyprowadzanie dzieci najpóźniej do
godziny 8.30, gdyż o tej godzinie podajemy dzieciom śniadanie. Dzieci zapisane od godziny 9.00
przyprowadzamy najpóźniej o godz. 9.00, gdyż po śniadaniu rozpoczynają się zorganizowane zajęcia
edukacyjne.
W sytuacjach wyjątkowych prosimy o korzystanie z telefonicznego powiadamiania
nauczycieli o innej godzinie przyprowadzenia dziecka – dzień wcześniej lub w danym dniu prosimy
o informację najpóźniej do godz. 9.00. Jest to ważne ze względów organizacyjnych związanych z
żywieniem ( telefon kontaktowy : 091 3177 296; 507079060 )
Podawane posiłki :






śniadanie – ok. godz. 8.30
owocowa przekąska – ok. godz. 8.50
obiad dwudaniowy – ok. godz. 12.00
podwieczorek – ok. godz. 14.15
Staramy się, aby nasze posiłki były urozmaicone, dostosowane do potrzeb rozwojowych
dzieci. Wszystkie potrawy są samodzielnie wykonywane w przedszkolnej kuchni przez naszych
pracowników, ze świeżych produktów kupowanych u rzetelnych dostawców. Jadłospisy są układane
tygodniowo. W razie konieczności dokonujemy zmian pod aktualne potrzeby. Dzieci mają możliwość
dokonywania wyboru elementów podawanej potrawy, tworzenia własnych kanapek, doboru
dokładki, jeśli im coś bardziej smakuje. W razie konieczności potwierdzonej diagnozą lekarską
tworzymy diety pod indywidualne potrzeby naszych wychowanków. W takich sytuacjach rodzice
pokrywają dodatkowe koszty z nimi związane.
Naszą główną zasadą jest samodzielna wola dziecka odnośnie jedzenia podawanych potraw.
Zdecydowanie preferujemy dzieci uśmiechnięte i szczęśliwe z możliwością dokonywania
samodzielnego wyboru niż smutne, bo zmuszane do jedzenia. Zależy nam na zachęcaniu,
proponowaniu, degustacji smaków. Niemniej ważne dla nas jest także ukazywanie walorów potraw
mniej lub całkowicie nie znanych. Zachęcamy do wspólnego poznawania potraw nowych tak, aby w
przedszkolu nie było z tym kłopotu. Prosimy również do zaglądania na naszą stronę internetową do
zakładki "Przedszkole od kuchni", gdzie można znaleźć wiele ciekawych przepisów oraz aktualności
związane z jadłospisem.
Jak odprowadzamy i odbieramy dzieci ?
Jeżeli jest to możliwe, prosimy o poświęcenie tym czynnościom trochę czasu. Są to okazje do
odwiedzenia grup swoich dzieci, rozmów z nauczycielkami, poznawania działalności i wytworów
własnego dziecka w kontekście prac innych przedszkolaków, czytania ogłoszeń, śledzenie bieżących
informacji umieszczonych na tablicach.
Dzieci odprowadzają i odbierają Rodzice, opiekunowie lub inne zgłoszone osoby, znane
dzieciom i paniom ( wymóg zachowania bezpieczeństwa ). Prosimy o przedstawienie wskazanych
przez Państwa osób paniom pracującym w oddziałach. W sytuacjach wyjątkowych można zmianę
osób odbierających zgłosić telefonicznie.
W pierwszym okresie pobytu w przedszkolu rodzice, opiekunowie uczą swoje dzieci
samodzielnego wchodzenia do sali zabaw, odprowadzając je bezpośrednio do drzwi. Gdy stwierdzicie
Państwo, że Wasze dziecko jest już gotowe do samodzielnego wchodzenia, wówczas obserwujecie je
z oddali, zwracając uwagę na to, aby dotarło do swojej sali. Podobnie czynicie z odbiorem. W
początkowym okresie odbieracie samodzielnie, póżniej korzystacie z domofonu umieszczonego w
holu głównym przedszkola / dotyczy grup I, II, III, IV, i V /, przez który podajecie imię i nazwisko
dziecka. W razie pytań i wątpliwości zawsze służymy pomocą.
Rejestracja pobytu dzieci w przedszkolu
W momencie przyprowadzenia i odbioru dziecka z przedszkola korzystamy z karty
indywidualnej pobytu, którą odbijamy codziennie przy wejściu i wyjściu dziecka do sali zabaw
podsuwając do czytnika rejestracji czasu, pamiętając o godzinach wynikających z podpisanej z
przedszkolem umowy. Czas przekroczeń poza zawartą umowę będzie doliczany do kolejnej
odpłatności.
W jaki sposób ubieramy naszych przedszkolaków ?
Dzieci powinny być ubierane w wygodne i praktyczne ubranka nie krępujące ruchów.
Pamiętajmy o tym, że mogą one ulec zabrudzeniu podczas zabaw na świeżym powietrzu lub działań
plastycznych, podczas jedzenia, małych przygód z samoobsługą, itp. Dlatego prosimy o ubieranie
swych dzieci w mniej wartościową odzież oraz pozostawianie w szatni podpisanych ubranek na
zmianę. Wybaczajcie własnemu dziecku zabrudzenia, gdyż świadczy to o dobrej zabawie, nie o chęci
sprawienia dodatkowej pracy swoim bliskim.
Ważne jest również dostosowywanie ubranek do aktualnie panującej pogody, przynoszenie
obuwia zmiennego ( kapci, kaloszy, śniegowców, ortalionu, rekawic wygodnych do nakładania, ... ).

W grupach młodszych I , II i VI wymagany jest oznaczony strój do odpoczynku poobiedniego ( tak,
aby dziecko umiało go rozpoznać ). Odzież zmienną na ewentualne „małe przygody” najlepiej
umieścić w podpisanym woreczku z materiału ściąganym na sznurek. W początkowym okresie
pobytu dzieci w przedszkolu proponujemy podpisanie wszystkich elementów odzieży ze względu na
podobne lub takie same jej elementy. I najważniejsze – prosimy o uczenie dzieci rozpoznawania
własnej odzieży i obuwia! Gdyż często się zdarza, że osoby przychodzące po dziecko nie wiedzą, w
co zostało ubrane w godzinnach porannych. Wówczas łatwo o niepotrzebną zamianę i związane z
tym kłopoty.
Odpoczynek poobiedni
Po obiedzie jest czas relaksu - okres regeneracji sił, wyciszenia, wypoczynku po trudach
przedpołudnia, przygotowania do kolejnych etapów dnia tak, aby minęły one w zadowoleniu, nie w
rozdrażnieniu spowodowanym zmęczeniem.
W grupach młodszych I, II i VI dzieci odpoczywają na leżaczkach w strojach przyniesionych
z domu. Mogą przynieść ze sobą ulubioną przytulankę a nawet poduszeczkę typu „Jaś”. W tym czasie
słuchają muzyki relaksacyjnej, bajki czytanej przez panią lub nagranej na kasecie magnetofonowej.
Mogą również w ciszy bawić się swoją zabawką, oglądać książeczki. Najważniejsze w tym momencie
jest to, aby nie przeszkadzać innym dzieciom, które zasnęły, bo wcześniej przyszły do przedszkola.
Każdemu z dzieci przyda się przerwa w zabawie, gdyż wymaga tego układ nerwowy małego
dziecka przebywającego w grupie rówieśniczej. Trwa około 1,5 godziny.
Dzieci starsze 5,6 letnie odpoczywają także, ale ich odpoczynek wygląda inaczej. W salach
nie ma leżaczków, gdyż odpoczywają na kocykach, materacach bez przebierania się, słuchają bajek,
cicho rozmawiają z kolegami, słuchają muzyki wyciszającej, relaksacyjnej. Czas na odpoczynek jest
krótszy – około 30 minut. Aby czas relaksu był przyjemniejszy proponujemy przyniesienie z domu
ulubionej poduszeczki.
Indywidualne uroczystości – „Urodzinki Jacusia i Malwinki”
Jeżeli mają Państwo życzenie, dziecko może obchodzić swoje urodziny z kolegami i paniami
w grupie. W tym uroczystym dniu mały jubilat ma specjalne przywileje – ulubione zabawy, życzenia
od wszystkich członków grupy, niespodzianki. Każda grupa układa scenariusz „urodzin” według
własnych potrzeb i ustaleń z rodzicami obowiązujących wszystkich. W tym dniu można przynieść
dla kolegów z grupy poczęstunek – np. ciasteczka, cukierki, owoce, zgodnie z ustaleniami rodziców
w danej grupie.
Zabawki przynoszone z domu
Dziecko może przynosić do przedszkola własne zabawki. Pamiętajcie jednak Państwo, że
dysponujemy ich dużą ilością. Musicie również liczyć się z tym, że mogą ulec zniszczeniu lub
zagubieniu, gdyż koledzy też mogą chcieć bawić się przyniesioną z domu zabawką i ważne jest, aby
Państwa dziecko umiało to zrozumieć. Dzieci wspólnie z paniami mogą również ustalić „Dni
zabawek przyniesionych z domu”, aby zniwelować stresy z tym związane. Gorąco prosimy o nie
przynoszenie drobnych zabawek, gdyż łatwo o ich zagubienie oraz zabawek militarnych, gdyż
wszyscy jesteśmy dla siebie przyjaciółmi. Ważną zasadą dla wszystkich jest także umiejętność
dzielenia się zabawkami. Dlatego też jeśli dziecko nie posiadło jeszcze tej umiejętności lepiej będzie
dla niego samego, aby zabawki pozostały w domu.
„Moje dziecko jest chore !”
Prosimy o :
 pozostawianie w domu dzieci silnie przeziębionych, gorączkujących, gdyż w dużej
grupie istnieje możliwość zainfekowania innych wychowanków oraz opiekunów
przebywających w tej samej sali.
 powiadamianie telefoniczne lub osobiste o chorobach zakaźnych. W tych przypadkach
prosimy o przynoszenie zaświadczeń od lekarza o możliwości powrotu dziecka do
przedszkola.
W momencie choroby zaobserwowanej w przedszkolu, prosimy liczyć się z możliwością
telefonicznego powiadomienia Państwa o sytuacji, dlatego też ważnym jest uaktualnianie wszystkich
możliwych telefonów kontaktowych.

Pamiętajcie również Państwo o tym, że lekarstwa podajecie swym dzieciom w domach.
Nauczyciel nie może brać za nie odpowiedzialności, gdyż nie przewidziane są reakcje dzieci na ich
skład.
Kochany Rodzicu – bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w przedszkolu.
Aby dzieci miały poczucie bezpieczeństwa i widziały związek przedszkola z domem
rodzinnym, ważna jest wiedza rodziców o tym, co dzieje się w przedszkolu i w miarę własnych
możliwości uczestniczenie w jego życiu. Dlatego też zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach
grupowych, zajęciach otwartych, uroczystościach rodzinnych obchodzonych w przedszkolu,
rozmowach indywidualnych z nauczycielkami na bieżąco lub w wybranych przez Państwa terminach,
śledzenia informacji ukazujących się na tablicach, korzystania z wiedzy zapraszanych specjalistów i
nauczycieli. W razie konieczności istnieje także możliwość dodatkowych kontaktów wedle życzenia
wszystkich zainteresowanych stron. Służymy Państwu radą, pomocą, udzielamy wskazówek, z
zainteresowanymi osobami dzielimy się materiałami dydaktycznymi, literaturą pedagogiczną i
psychologiczną, służymy podpowiedzią w kontaktach ze specjalistami, ...
Zapraszamy także do zaglądania na stronę internetową przedszkola : www.pp11wpolicach.pl
gdzie możecie Państwo oglądać fotoreportaże z tego, co dzieje się w przedszkolu i grupie.
Wyprawka przedszkolaka – czyli zaopatrzenie w materiały potrzebne do działań twórczych
Każda z grup idąc Państwu z pomocą zbiera własne, ustalone z Rodzicami na pierwszym
spotkaniu informacyjnym, fundusze na rzecz zakupu materiałów plastycznych i innych potrzebnych
do zajęć, z których dzieci korzystają przez cały rok szkolny. Zakupy te ułatwiają Państwu zadanie.
Staramy się także dokonywać ich po cenach hurtowych, z których nie moglibyście skorzystać
indywidualnie. Naszą propozycją jest także rozbicie wybranej przez rodziców kwoty na raty ustalone
w grupie.
Uroczystości i imprezy przedszkolne :
 Światowy Dzień Przedszkolaka
 „Pasowanie na Przedszkolaka” – propozycja dla dzieci najmłodszych
 Jesienne święto owocowe lub warzywne
 Dzień Pluszowego Misia
 „Andrzejki”
 spotkanie z Mikołajem
 grupowe spotkania świąteczne
 wigilia przedszkolna, prezentacja inscenizacji jasełek
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 Bal Karnawałowy
 Dzień Babci i Dziadka
 "Dzień Przyjaźni na ulicy Przyjaźni" – czyli przedszkolne walentynki
 Pożegnanie Zimy – powitanie Wiosny
 Tropienie Wielkanocnego Zajączka
 Dzień Ziemi
 międzyprzedszkolna impreza pod hasłem „Eko -spotkanie na leśnej polanie”
 grupowy Dzień Rodziny
 Dzień Piosenki Angielskiej
 osiedlowy festyn rodzinny organizowany we współpracy z Radą Osiedlową nr 7 w Policach
 rajdy piesze po Puszczy Wkrzańskiej
 wycieczki grupowe
 wyjazdy do Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie
 Nauczyciele – dzieciom / przedstawienia teatralne w wykonaniu nauczycieli /
 spotkania ze starszymi kolegami w szkole dla dzieci 5 – letnich
 uroczysty podwieczorek na zakończenie edukacji przedszkolnej
 uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci odchodzących do szkoły
 wyróżnienie aktywnych rodziców dzieci odchodzących do szkoły tytułem „Przyjaciel

przedszkola”.
Jesteśmy otwarci na inne propozycje. Ofertę modyfikujemy zgodnie z aktualnymi potrzebami
Pomagamy rozwiązać problemy.
Personel przedszkola objęty jest obowiązkiem tajemnicy służbowej, dlatego też można
zwracać się do nas ze wszelkimi problemami, których pozytywne rozwiązanie wpłynie na dobre
samopoczucie dzieci i Państwa. Służymy radą, wskazujemy specjalistów, instytucje wspomagające
rodzinę. Prosimy o kontakt. Posiadamy możliwość prowadzenia rozmów indywidualnych w
wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Prosimy również o zachowanie tajemnicy rozmowy
rodziców biorących w nich udział. Zdecydowanie wolimy załatwić wszelkie kłopoty bezpośrednio u
źródła, gdyż dobra komunikacja jest podstawą właściwej współpracy.
Słuchamy głosów dzieci.
W swej pracy pedagogicznej pamiętamy o potrzebach i możliwościach dzieci. Dajemy im
szansę wyboru, decydowania o własnej aktywności, podpowiadamy pomysły zabawowe, służymy
radą i pomocą w ważnych dla nich sprawach, organizujemy warsztat i miejsce pracy, uczymy
odpowiedzialności za własne czyny, umiejętności współżycia w grupie, przestrzegania ustalonych
norm i zasad tak, aby życie w naszej małej społeczności było, jak najbardziej udane. Staramy się, aby
każdy dzień pobytu w przedszkolu był dla nich ciekawy i atrakcyjny. Wzmacniamy ich poczucie
wartości poprzez stosowanie pochwał, zachęcanie do dalszej pracy nad własną osobowością. Na co
dzień ukazujemy im to, co piękne, wartościowe i cenne w kontaktach z ludźmi i otoczeniem.
Zajęcia dodatkowe
W naszym przedszkolu organizujemy zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów, z
jak najlepszymi referencjami. Są to :
 język angielski prowadzony przez panią Agatkę we wszystkich oddziałach wiekowych od
środy do piątku
 gimnastyka ogólnorozwojowa w grupach dzieci starszych – dwa razy w tygodniu –
prowadzenie – pani Monika
 religia dla zainteresowanych rodziców w grupach dzieci starszych – dwa razy w tygodniu –
prowadzenie – pani Ewa
 zajęcia logopedyczne dla dzieci objętych terapią po przeprowadzonej diagnozie
specjalistycznej – prowadzenie – pani Ania
Wszystkie proponowane przez nas zajęcia są bezpłatne finansowane przez organ prowadzący tj.
Gminę Police.
Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i propozycje tak, abyśmy czuli się jedną
społecznością mającą na względzie dobro naszych dzieci.
Prosimy o zgłaszanie wszelkich niedogodności w pierwszej kolejności nauczycielom
prowadzącym grupę, w drugiej dyrektorowi placówki.

INFORMACJE DODATKOWE :
TELEFONY DO PRZEDSZKOLA :
stacjonarny: ( 91 ) 3177 - 296 ; komórkowy: 507079060
Nasz adres :

Przedszkole Publiczne nr 11
ul. Przyjaźni 1

72-009 Police
Opłat za pobyt dziecka w przedszkolu dokonuje się przelewem na wskazane konto bankowe
do 15 - tego każdego miesiąca z góry za każdy miesiąc. Nieobecności odliczane są w kolejnym,
następnym miesiącu. Ze względów organizacyjnych prosimy o terminowość wpłat ! Brak wpłat
za dwa miesiące jest jednoznaczny z wygaśnięciem umowy.
W placówce funkcjonuje system rejestru czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Każdego dnia
dwa razy dziennie jesteście Państwo zobowiązani do odbicia kart indywidualnych pomiaru czasu:
rano po przyjściu oraz przy wyjściu z budynku. Każdy z Państwa otrzyma kartę mierzenia czasu,
która jest przechowywana w przedszkolu w przygotowanym do tego miejscu - "kieszonce". Płatności
są generowane przez system i przekazywane Państwu w formie papierowej do kieszonek
indywidualnych na początku każdego miesiąca. W przypadku braku "kwitka płatności" rodzic jest
zobowiązany do samodzilengo dowiadywania się o kwocie opłaty w sekretariacie przedszkola.
Na dowodzie wpłaty prosimy pisać :
Przedszkole Publiczne nr 11 , ul. Przyjaźni 1 , Police
imię i nazwisko dziecka, grupa, opłata za miesiąc …………….
Numer konta, na które będą dokonywane Państwa wpłaty
93 1240 3927 1111 0010 6048 9318

Za pierwszy miesiąc pobytu w przedszkolu płacicie
Państwo z góry pełną odpłatność do 15 – tego września .
Prosimy o terminowość we wszystkich opłatach !

