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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 biuletyn informacyjny n/t działalności naszego przedszkola.
Mamy nadzieję, że wiadomości w nim zawarte podpowiedzą Państwu, w jaki sposób
zachowywać się w różnych sytuacjach oraz dadzą wskazówki do wzajemnej współpracy.
SŁÓW KILKA O NASZYM PRZEDSZKOLU
Jesteśmy największym przedszkolem w Gminie Police. Od 1 września 2018 r.
liczymy 11 oddziałów. Nasza placówka mieści się w dwóch budynkach. Zazwyczaj dzieci
3,4 letnie przebywają w budynku przy ul. Przyjaźni 1, a dzieci 5,6 letnie ze względu na
organizację lokalową - w budynku przy ul. Przyjaźni 33, jako oddziały zamiejscowe
/dawna filia SP nr 8/.
Żywność przygotowujemy w budynku macierzystym przy ul. Przyjaźni 1 i trzy razy
w ciągu dnia przewozimy w ramach cateringu własnego do budynku przy ul. Przyjaźni
33.
W roku szkolnym 2021/2022 przedszkole będzie pracować w godzinach: od
6.00 do 16.00. Ze względów organizacyjnych, w godzinach porannych pracują wybrane
grupy dyżurne. Kolejne, w następujących po sobie godzinach. Od godz. 8.00 do 15.00
są czynne wszystkie oddziały. Podobnie - po godzinie 15.00 pracują wyznaczone grupy.
W czasie pracy grup dyżurnych dzieci z różnych oddziałów poznają się
wzajemnie, to czas integracji z innymi dziećmi oraz opiekunami. W sytuacjach
„awaryjnych“ np. zwiększona zachorowalność personelu, czy mniejsza frekwencja dzieci
może zdarzyć się również łączenie grup w innych sytuacjach lub godzinach. Naszym
zadaniem jest zabezpieczenie pracy całego przedszkola.
Ze względu na pandemię zachowujemy możliwe do wykonania zasady związane
z ustalonym reżimem sanitarnym, w celu stworzenia bezpiecznych warunków dla
przedszkolaków, jak i personelu placówki. W związku z tym przedszkole jest
zobowiązane do dostosowywania się do aktualnie obowiązujących przepisów. Przepisy
dotyczą z jednej strony personelu, z drugiej rodziców.
Jak odprowadzamy i odbieramy dzieci ?
W związku z tym, że nasze „bliźniacze“ budynki są parterowe - udało się stworzyć
szatnie przy każdej z sal zabaw. Dlatego też przyprowadzacie Państwo dzieci
bezpośrednio do wejść wyznaczonych grup. Starajcie się, aby pożegnania były krótkie i
serdeczne. Gdyż zbyt długie rozstania nie służą szybkiej adaptacji.
W pierwszych dniach rodzice, opiekunowie uczą swoje dzieci samodzielnego
wchodzenia do przedszkola, a my samodzielności w rozbieraniu i ubieraniu się w szatni.
Podobnie z odbiorem – oczekujcie Państwo cierpliwie na wyjście swoich pociech. W tym
czasie - służymy pomocą, odpowiadamy na pytania, udzielamy krótkich rad. Na dłuższe
rozmowy n/t własnych dzieci umawiamy się z nauczycielami w innym czasie.
Podczas oczekiwania proponujemy czytanie ogłoszeń grupowych, podziwianie
wytworów działalności dzieci, śledzenie bieżących informacji, itp. Jest to niezmiernie
ważne, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w przedszkolu i w grupie. W tym celu

tworzymy okienne galerie plastyczne.
Dzieci odprowadzają i odbierają w pierwszej kolejności Rodzice/opiekunowie lub
inne zgłoszone przez nich 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 dziecka w przedszkolu
jesteście Państwo zobowiązani do pisemnego zgłoszenia osób, które będą odpierać
Wasze dziecko z placówki. Jeśli będziecie chcieli wprowadzić zmiany – należy to zgłosić
wychowawcom.
Dzieci są doprowadzane przez bliskich do wskazanych wejść, w których
przyjmowane są przez naszych pracowników, najpóźniej do godziny 8.30. Przed nimi
dzieci żegnają się z rodzicami i wchodzą do budynku.
Ok. godz. 8.30 podajemy śniadanie. Dzieci zapisane od godziny 9.00
przyprowadzamy najpóźniej o godz. 9.00 po śniadaniu zjedzonym w domu, gdyż po
godz. 9.00 rozpoczynają się zorganizowane zajęcia edukacyjne.
W sytuacjach niespodziewanych prosimy o telefoniczne powiadamianie o
spóźnieniu – najpóźniej do godz. 8.30. Jest to ważne ze względów organizacyjnych
związanych z żywieniem ( telefony kontaktowe : 091 3177 296; 507079060 ).
Wszystkie nagłe zmiany prosimy zgłaszać telefonicznie. Inne – z wykrzystaniem SMS
lub skrzynki mailowej: sekretariat@pp11wpolicach.pl
Nieobecności dzieci związane z chorobami prosimy zgłaszać sms–em na nr
wyznaczonego nr telefonu: 507079060.
Posiłki :





śniadanie – o godz. 8.30
przekąska owocowa lub warzywna – ok. godz. 10.00
II danie – ok. godz. 12.00
I danie – ok. godz. 14.00

Nasze posiłki są dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Potrawy
wykonywane w przedszkolnej kuchni. Jadłospisy - układane tygodniowo. W razie
konieczności dokonujemy zmian pod aktualne potrzeby. Dzieci mają możliwość
dokonywania wyboru elementów podawanej potrawy, tworzenia kanapek, doboru
dokładki np. zupy, pieczywa, czy warzywa, jeśli im coś bardziej smakuje. W każdej sali
zabaw znajdują się zbiorniki z wodą pitną dla dzieci. Prosimy uczyć sygnalizowania
pragnienia, gdyż w każdej chwili dzieci mają dostęp do wody, ale muszą powiedzieć
dorosłym, że chce im się pić.
W razie potrzeby i w ramach naszych możliwości tworzymy diety indywidualne. W
tej sytuacji konieczne jest dostarczenie do głównego sekretariatu przedszkola
zaświadczenia lekarskiego od lekarza alergologa o zakresach alergii pokarmowej. W
takich sytuacjach rodzice zobowiązani są do włączenia się w prowadzoną dietę i jej
niezbędną kontrolę w bezpośredniej współpracy z szefem kuchni oraz opiekunami grupy.
Jeśli, ze względów organizacyjnych, przedszkole nie będzie w stanie spełnić wymogów
diety / np. jest zbyt wymagająca organizacyjnie przy prowadzeniu żywienia zbiorowego /,
rodzice będą zobowiązani do samodzielnej organizacji żywienia swojego dziecka na
terenie przedszkola zgodnie ze wspólnymi ustaleniami. Wówczas otrzymają odpis z
tytułu nie ponoszenia kosztów związanych z żywieniem przedszkolnym. Korzystanie z
przedszkolnego żywienia jest dobrowolne. Rodzice ustalają samodzielnie, czy chcą z

niego korzystać.
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 nieznanych. Zachęcamy do
wspólnego poznawania potraw nowych tak, aby w przedszkolu nie było z tym problemu.
Nie ponosimy odpowiedzialności za kłopoty żywieniowe dzieci słabo jedzących, z
brakiem apetytu. Możemy jedynie wspierać i podpowiadać, jak próbować sytuację
zmienić, ale nie łamać dziecka siłą, gdyż zdajemy sobie sprawę, że każdy ma swoje
ulubione smaki, coś lubi bardziej, a coś mniej. Pamiętajmy jednak, że smaki kształtują
się do 8 roku życia. Warto je poznawać smakując, a nie oglądając, bo dzięki
smakowaniu a nie oglądaniu je poznajemy.
Informujemy także, iż jako państwowa placówka oświatowa jesteśmy
zobowiązani do przestrzegania przepisów żywienia zbiorowego małego dziecka. W
związku z tym nie mamy możliwości spełniania indywidualnych życzeń, musimy trzymać
się ustalonych norm kalorycznych i przepisów. Dodatkowo mieścić w niewysokiej stawce
żywieniowej.
W jaki sposób ubieramy naszych przedszkolaków ?
Dzieci powinny być ubierane w wygodne i praktyczne ubrania nie krępujące
ruchów. Pamiętajmy o tym, że mogą ulec zabrudzeniu podczas zabaw na świeżym
powietrzu lub działań plastycznych, podczas jedzenia, małych przygód z samoobsługą,
itp. Dlatego prosimy o ubieranie dzieci w mniej wartościową odzież oraz pozostawianie
w szatni podpisanych ubranek na zmianę w worku materiałowym również podpisanym.
Wybaczajcie własnemu dziecku zabrudzenia, gdyż świadczy to o dobrej zabawie, nie o
chęci sprawienia dodatkowej pracy swoim bliskim. Jeśli się zdarzy, że odzież będzie
założona na lewą stronę lub buty odwrotnie niż trzeba, to nie będzie świadczyć o braku
opieki z naszej strony, lecz samodzielności Państwa dziecka – to będzie oznaczać, że
ubrało się samo, bez naszej pomocy, a my celowo nie poprawialiśmy jego starań lecz
pochwaliliśmy chęci i samodzielne działanie.
Ważne jest również dostosowywanie ubranek do aktualnie panującej pogody,
przynoszenie obuwia zmiennego tj. kapci, kaloszy, śniegowców, ortalionu, rekawic z
jednym palcem wygodnych do nakładania, czapeczki na słońce, itp. Ubrania zmienne 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 /nawet obuwia/ ze względu na
podobne lub takie same jej elementy np. długopisem na metkach. I najważniejsze –
prosimy o uczenie dzieci rozpoznawania własnej odzieży i obuwia! Gdyż łatwo o
niepotrzebną zamianę i związane z tym kłopoty. Jeśli już przez przypadek jakiś
element garderoby zostanie zamieniony, prosimy o przyniesienie do przedszkola i
zgłoszenie zamiany. Będziemy szukać właściciela.

Odpoczynek poobiedni

Po obiedzie - czas relaksu - okres regeneracji sił, wyciszenia, wypoczynku po
trudach przedpołudnia, przygotowania do kolejnych etapów dnia tak, aby minęły w
zadowoleniu, nie w rozdrażnieniu spowodowanym zmęczeniem.
W grupach dzieci młodszych odpoczywamy na leżaczkach lub materacykach.
Nasi wychowankowie przynoszą z sobą rzeczy do odpoczynku, czyli swoją poduszeczkę
typu „Jaś” oraz kocyk łatwy w utrzymaniu czystości. Wraz z końcem tygodnia wszystko
oddajemy do prania, aby czyste przynieść ponownie w poniedziałek. W czasie
odpoczynku słuchamy kołysanek, muzyki relaksacyjnej, bajki czytanej przez panią lub
odtwarzanej z nagrania. Jeśli sen z jakiś względów nie przychodzi, dzieci mogą również
w ciszy bawić się „cichą“ zabawką lub oglądać książeczki. Najważniejsze w tym
momencie jest to, aby nie przeszkadzać innym dzieciom, które zasnęły, bo wcześniej
przyszły do przedszkola i były mocno zmęczone. Ważne jest, aby uszanować potrzeby
innych.
Każdemu przyda się przerwa w zabawie, potrzebuje tego układ nerwowy małego
dziecka przebywającego w gwarnej grupie rówieśniczej. Całość organizacyjna
odpoczynku poobiedniego trwa około 1,5 godziny.
Dzieci starsze 5,6 letnie odpoczywają także, ale ich odpoczynek wygląda inaczej.
W salach nie ma leżaków, materacyków, odpoczywają chwilę na matach, karimatach,
itp. słuchają bajek, cicho rozmawiają z kolegami, słuchają muzyki wyciszającej,
relaksacyjnej. Czas na odpoczynek jest krótszy – około 30 minut.
Każda grupa odpoczywa w swojej sali zabaw. Przedszkole nie posiada
dodatkowych pomieszczeń służących za tkzw. sypialnie.
Indywidualne uroczystości – „Urodzinki Jacusia i Malwinki”
W każdej z grup pamiętamy o urodzinkach naszych wychowanków. Świętujemy je
z kolegami i paniami w grupie. W tym uroczystym dniu mały jubilat ma specjalne
przywileje – ulubione zabawy, życzenia od wszystkich członków grupy, niespodzianki np.
album z rysunkami dzieci, koronę urodzinową, itp. Każda grupa układa scenariusz
„urodzin” według własnych pomysłów.
Ze względów sanitarnych – dzieci nie przynoszą zabawek z domu – mamy ich
sporo w każdej sali. A jeśli chcecie się nimi podzielić na stałę – chętnie je
przyjmiemy!
„Moje dziecko jest chore !”
Ze względu na stan pandemiczny bezwzględnie prosimy o :

pozostawianie w domu dzieci przeziębionych, gorączkujących, gdyż w dużej
grupie istnieje możliwość zainfekowania innych wychowanków oraz opiekunów
przebywających w tej samej sali - kto wówczas będzie opiekował się dziećmi ? W
sytuacji zachorowań wśród personelu – dziećmi opiekują się inne osoby lub są łączone
z innymi grupami.

bezwzględnie prosimy o informację w przypadku pojawienia się u dziecka
choroby zakaźnej, gdyż musimy powiadomić o tym pozostałych rodziców. Po
zakończeniu choroby rodzic zobowiązany jest przynieść zaświadczenie od lekarza o
możliwości powrotu dziecka do przedszkola.

zachorowania na Covid – 19 /wszystkie odmiany/ - bezwzględnienie jesteście
Państwo zobowiązani do powiadamiania placówki o zachorowaniu w rodzinie, tym
bardziej dziecka uczęszczającego do przedszkola – w tej sytuacji grupa przechodzi na

kwarantannę /od ostatniego kontaku – 10 dni/ - w sytuacji Covidu w grupie nie ma
możliwości łączenia dzieci z innymi grupami, aby w miarę możliwości, jak najszybciej
wygasić zakażenie i nie przenieść go w inne miejsce.

ze względu na pandemię – w sposób szczególny monitorujemy infekcje górnych
dróg oddechowych i bezwzględnie zgłaszamy je rodzicom/opiekunom w celu kontaktu z
lekarzem, który podejmuje decyzję o tym, czy dziecko może być wśród innych dzieci i
ich nie zaraża infekcją, to lekarz rozstrzyga i podejmuje decyzje, nie rodzic, czy
pracownik przedszkola.

powiadamianie przedszkola o dłuższych nieobecnościach spowodowanych
chorobą z wykorzystaniem SMS – tel.: 507079060;
W momencie choroby zaobserwowanej w przedszkolu lub innego zdarzenia
zdrowotnego – kontaktujemy się z Państwem telefonicznie i przekazujemy informacje o
zaistniałej o sytuacji, dlatego ważne jest uaktualnianie wszystkich telefonów
kontaktowych. Jeden zgłoszony numer telefoniczny to zbyt mało, prosimy o minimum
dwa numery kontaktowe! Jest to dla nas niezmiernie ważne, gdyż rodzice/opiekunowie
podejmują decyzje w sprawie zdrowia własnego dziecka.
Wszelkie lekarstwa podawane są przez rodziców w domu. Personel przedszkola nie
posiada kwalifikacji pielęgniarskich ani zobowiązań prawnych związanych z leczeniem.
W sytuacjach trudnych np. cukrzyca dziecka – bezwzględny jest stały kontakt z
rodzicem oraz przeniesienie wymogów sprawowania opieki medycznej nad dzieckiem
na rodzica. Powodem jest przede wszystkim brak opieki medycznej na terenie
przedszkola.
W przypadkach nagłych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia dziecka – wzywamy
pogodowie, powiadamiając Państwa o sytuacji w możliwie najszybszy sposób.
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.
W związku z tym, wychodząc na przeciw aktualnym potrzebom, nasze
przedszkole korzysta z aplikacji Teams dając do niej dostęp każdemu z rodziców
indywidualnie i grupowo. Z jej pomocą możecie Państwo oglądać zdjęcia, filmiki ze
zdarzeń grupowych, imprez, uroczystości, wspólnych zabaw, itp., odczytywać ważne
komunikaty i ogłoszenia, kontaktować się z wychowawcami, specjalistami pracującymi w
naszym przedszkolu, dyrektorem. Dodatkowo możemy ustalać spotkania online z grupą
rodziców, czy indywidlanie. Zachęcamy więc do logowania po otrzymaniu dostępu do
aplikacji i systematycznego zaglądania do ustalonej grupy. Jest to oficjalny komunikator
naszej placówki. Wszystko, co ważne znajdziecie Państwo właśnie tam.
W razie potrzeby możemy zaplanować dodatkowe kontakty wedle życzenia osób
zainteresowanych, jeśli będzie taka możliwość - na terenie przedszkola lub telefonicznie,
czy online. Służymy Państwu radą, pomocą, udzielamy wskazówek, z zainteresowanymi
osobami dzielimy się materiałami dydaktycznymi, literaturą pedagogiczną, czy
psychologiczną, służymy podpowiedzią w sprawach wychowawczych, organizujemy
kontakty ze specjalistami, itp.
Jeśli z jakiś względów coś nas niepokoi, wówczas podejmujemy rozmowy z
rodzicami n/t poczynionych obserwacji i wspólnie podejmujemy decyzje, co do dalszych
kroków.
Zapraszamy także do zaglądania na stronę internetową przedszkola, na której
znajdziecie najważniejsze komunikaty ogólne, informacje, ogłoszenia. W chwili obecnej

strona jest w trakcie przebudowy: www.pp11wpolicach.pl
Ze względów osobistych prosimy o zgłoszenie się osób, które nie wyrażają zgody
na publikowanie wizerunku swojego dziecka w mediach. Jeśli informacja taka nie
wpłynie do wychowawców grup jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wizerunek.
Fundusze grupowe
Za zgodą rodziców, każda z grup prowadzi zbiórki finansów na potrzeby grupy.
Pierwszą składką jest składka na rzecz zakupu materiałów plastycznych i innych
potrzebnych do prowadzenia zajęć, z których korzystają dzieci przez cały rok szkolny.
Kwota jest podawana na początku każdego roku szkolnego. Pieniądze na w/w cel
zbierają wychowawcy grup.
Drugą składką jest składka na rzecz funduszu grupowego, z którego finansowane
są m.in.: prezenty dla dzieci z okazji Mikołajek, Zajączka Wielkanocnego, Dnia Dziecka,
wyjazdy dzieci w wybrane miejsca, wycieczki, imprezy, przedstawienia, itp. wg wyboru i
decyzji wspólnej rodziców i wychowawców. W/w środki zbiera skarbnik grupowy
wybierany spośród rodziców. Wysokość składki jest ustalana większością głosów
rodziców z danej grupy. Może być zbierana na ustalony cel lub w ustalonej wysokości na
cały rok szkolny. Im wyższa tym więcej możliwości i dodatkowych atrakcji.
Każda z grup wybiera spośród swoich rodziców przedstawicieli grupy, którzy
będą podejmować decyzje dla niej ważne np. dotyczące zakupów, jak i zajmować się
ich organizacją. Więc – jeśli ktoś z Państwa czuje się osobą organizacyjnie sprawną,
dysponującą czasem, chętną do działania na rzecz grupy – prosimy o zgłoszenia u
wychowawców. Liczymy na Państwa zaangażowanie, gdyż atrakcje dodatkowe dla
grupy kosztują i wiążą się z dodatkowym ponoszeniem kosztów, które nie są
finansowane z symbolicznych opłat za przedszkole, którego utrzymanie w
zdecydowanej większości jest finansowane przez Gminę Police.
Planowany harmonogram imprez:





















Dzień Przedszkolaka – wrzesień
„Dzień Chłopaka“ – wrzesień
"Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki" – październik
„Moja Pani z przedszkola“
„Pasowanie na Przedszkolaka” – dzieci najmłodsze – listopad
Dzień Pluszowego Misia – listopad
„Andrzejki” – dla dzieci starszych - listopad
spotkanie z Mikołajem – grudzień
świąteczne warsztaty plastyczne – grudzień
wigilia przedszkolna – grudzień
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – styczeń
Dzień Babci i Dziadka – styczeń
Bal Karnawałowy – styczeń / luty
Dzień kobiet i kobietek“ – marzec
Pożegnanie Zimy – powitanie Wiosny – marzec
Tropienie Wielkanocnego Zajączka – marzec / kwiecień
Święto Rodziny - maj
"Dni Przyjaźni na ulicy Przyjaźni" – czerwiec
„Przedszkole ma wychodne“ – czyli rajdy piesze po Puszczy Wkrzańskiej
wycieczki przedszkolne – wg możliwości finansowych rodziców – maj / czerwiec



pożegnanie przedszkola przez dzieci odchodzące do szkoły – czerwiec

Ofertę modyfikujemy zgodnie z aktualnymi potrzebami i napływającymi propozycjami.
Ilość i jakość imprez zależny jest również od możliwości finansowych rodziców, gdyż
niesie z sobą dodatkowe koszty np. zakupienie prezentów, biletów wstępu, wynajem
aktorów, itp. Każda z grup może modyfikować imprezy zgodnie ze swoim
harmonogramem dostosowanym do wieku i możliwości dzieci oraz zaangażowania
rodziców, w tym finansowego. Nasi pracownicy są gotowi do podjęcia wyzwań
organizacyjnych ale niezbędna w tym zakresie jest pomoc rodziców oraz opłacenie
planowanych przedsięwzieć, które nie są finansowane z budżetu przedszkola oraz
skromnej stawki opłat 1 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
Możliwość przeprowadzenia określonych wyżej przedsięwzięć zależna jest od
przebiegu pandemii oraz wprowadzanych lub luzowanych obostrzeń sanitarnych
ogłaszanych przez rząd dla placówek oświatowych.
Pomagamy rozwiązywać problemy.
Personel przedszkola objęty jest obowiązkiem tajemnicy służbowej, dlatego też
można zwracać się do nas z 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 i wzajemnego zrozumienia. Za
przekłamania nie ponosimy odpowiedzialności. Dlatego liczymy na szczerość,
wyrozumiałość, dobre relacje oraz bezpośredni kontakt. Jeśli będziemy zdolni do
niesienia pomocy to zawsze ją okażemy. Jeśli się zdarzy, że będzie z tym kłopot –
odeślemy do specjalisty, który pomoże choćby w jakimś zakresie.
Obserwujemy potrzeby dzieci.
W swej pracy pedagogicznej pamiętamy o potrzebach i możliwościach dzieci.
Dajemy im szansę wyboru, decydowania o własnej aktywności, podpowiadamy pomysły
zabawowe, organizujemy tkzw. Laboratoria dziecięcych działań, 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. Jesteśmy konsekwentni w tym zakresie, jasno określamy granice
akceptowanego zachowania. Wspólnie ustalamy kodeksy zachowania obowiązujące w
grupie oraz w całym przedszkolu, gdyż bez tych ustaleń nie może sprawnie
funkcjonować grupa rówieśnicza. Staramy się, aby każdy dzień pobytu z nami był dla
nich ciekawy i atrakcyjny. Wzmacniamy poczucie wartości poprzez stosowanie pochwał,
zachęcanie do dalszej pracy nad własną osobowością, wskazywanie dziedzin godnych
poprawy. Podkreślamy talenty i mocne strony. Pracujemy nas słabościami. Na co dzień
rozmawiamy o tym, co wartościowe i cenne w kontaktach z ludźmi i otoczeniem – w
miarę naszych możliwości wskazujemy to, co właściwe w wychowaniu małego dziecka.
Bezwzględnie stawiamy na samodzielność dzieci oraz naukę czynności dnia
codziennego! Są to umiejętności niezbędne do osiągania sukcesów na każdym etapie
życia! Dlatego prosimy o umożliwianie dzieciom ich opanowywania na wszystkich
etapach rozwojowych! Naszą priorytetową maksymą są słowa Marii Montessori: „Pomóż

mi zrobić to samemu“, gdyż właśnie pedagogikę montesoriańską realizujemy w
pierwszym względie w naszej placówce.
Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów: neurologopedę, pedagoga – terapeutę,
nauczycieli wspomagajacych - specjalistów pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, którzy razem z nauczycielami wychowawcami grup prowadzą obserwacje
indywidualnych potrzeb dzieci. Udzielamy wskazówek, porad, podpowiadamy, co robić
w sytuacjach trudnych. Oczywiście – warunkiem jest wzajemna dobra współpraca
rodziców i nauczycieli, na którą zawsze liczymy.
Zajęcia specjalistyczne:
W naszym przedszkolu organizujemy zajęcia prowadzone przez specjalistów. Są
to :

język angielski we wszystkich oddziałach wiekowych od środy do piątku, w ilości
odpowiadającej etapowi edukacyjnemu i możliwościom dzieci

zajęcia logopedyczne dla dzieci objętych terapią po przeprowadzonej diagnozie
wstępnej

terapia pedagogiczna dla dzieci objętych wspomaganiem rozwojowym
wynikającym z diagnozy specjalistycznej lub nauczycielskiej

zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

TUS - zajęcia emocjonalno – społeczne dla wszystkich grup wiekowych – jeden
raz w tygodniu

logorytmika - dla wszystkich grup wiekowych – jeden raz w tygodniu

zajęcia muzyczne dla dzieci 5,6 letnich – jeden raz w tygodniu

religia w grupach dzieci 5,6 letnich – dwa razy w tygodniu – wg deklaracji udziału
dziecka określonej przez rodziców
Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne - finansowane przez organ prowadzący tj.
Gminę Police.
INFORMACJE DODATKOWE :

TELEFONY

KONTAKTOWE DO PRZEDSZKOLA :

Budynek „A“ przy ul. Przyjaźni 1:
stacjonarny: ( 91 ) 3177 - 296 ; komórkowy: 507079060
Budynek „B“ przy ul. Przyjaźni 33:
komórkowy : 570 062 996
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 miesiącu. Ze względów organizacyjnych prosimy o
terminowość wpłat!
Brak wpłat za dwa miesiące jest jednoznaczny ze
skreśleniem dziecka z listy przedszkolaków. Wszelkie kłopoty związane z terminami
płatności prosimy zgłszać bezpośrednio dyrektorowi lub jego zastępcy.
W przypadku braku lub zagubienia "odcinka z płatnością" rodzic jest zobowiązany
do samodzielngo dowiadywania się o kwocie opłaty w sekretariacie głównym
przedszkola w budynku „A“ przy ul. Przyjaźni 1.
Godziny ponad zapis zgłoszony w karcie zgłoszeniowej do przedszkola będą
dodatkowo doliczane do opłaty w kolejnym miesiącu. W rozliczeniach uwzględniane są
pełne godziny pobytu zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej w Policach.
Zmiany godzin pobytu dziecka w przedszkolu prosimy zgłaszać w sekretariacie
głównym pod koniec miesiąca ze zmianą obowiązującą od kolejnego, poprzez
wypełnienie deklaracji zmiany godzin pobytu.
WPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:
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 !

Prosimy o zgłaszanie wątpliwości i pytań w pierwszej kolejności nauczycielom
wychowawcom, w drugiej - dyrektorowi Pani Katarzynie Wróbel lub wice dyrektorowi
placówki Pani Elżbiecie Sobczak.
Dyrektor odpowiada za całokształt funkcjonowania przedszkola. Jego siedziba
mieści się w budynku przy ul. Przyjaźni 1. Terminy spotkań prosimy ustalać z
wyprzedzeniem poprzez kontakt telefoniczny.
Zastępca dyrektora odpowiada przede wszystkim za organizację pracy w
budynku przy ul. Przyjaźni 33. Zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.
Wszelkie sprawy finansowe należy wyjaśniać w sekretariacie głównym przy ul. Przyjaźni
1.
Planowane spotkanie adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci:
BUDYNEK „A“ przy ul. Przyjaźni 1 – dzieci 2,5 – 3, 4 letnie – 30 sierpień 2021 r.
Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego dla dzieci, ubranie dziecka i siebie w wygodne stroje takie,
aby móc usiąść z dzieckiem np. na podłodze.
W ustalonym dniu planujemy wspólne zabawy nauczycieli z dziećmi i rodzicami.

30 sierpień 2021 r. – spotkanie adaptacyjne z rodzicami:



grupa I: 30.08. godz. 9.00 – 10.00



grupa II: 30.08. godz. 12.00 – 13.00



grupa VI: 30.08. godz. 10.30 – 11.30

Zbiórka – przed wejściem główym do przedszkola z zachowaniem aktualnie obowiązujących
zasad sanitarnych. Prosimy dorosłych o przybycie z maseczkami ochronnymi. W trakcie
spotkania zostaniecie Państwo podzieleni na podgrupy, aby zmiejszyć ilość osób jednocześnie
razem przebywających w pomieszczeniu zamkniętym. Będzie to czas na rozmowy z
nauczycielami oraz poznanie warunków organizacyjnych i lokalowych placówki.

W razie pytań dodatkowych prosimy o kontakt
z sekretariatem głównym przedszkola.
Dziękujemy za uwagę !

