
Zebranie z rodzicami 
rok szk. 2016/2017 

Przedszkole Nr 1 w Zabrzu 
ul. Reymonta 52 
41-800 Zabrze 
tel./fax. 032 271-27-34 
p1zabrze@poczta.onet.pl 

http://jedyneczka.bnet.pl 
 

Facebook : Wesoła Jedyneczka 
Zabrze 
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Grono Pedagogiczne 

mgr Aleksandra 
Graczewska -dyrektor 
przedszkola 

 



Grono pedagogiczne 

 Aleksandra Kryszan-
wych. gr.I „ Misie Lubisie”  
prowadzi : j. angielski i 
kółko taneczno - 
instrumentalne 
  
mgr Jolanta Jenerał– 
naucz. dochodzący w gr. I, 
III i IV 
oraz naucz. religii w gr.IV 
prowadzi kółko teatralne  



Grono pedagogiczne 

mgr Joanna Jaschik– 
wych. gr. II Muchomorki 
prowadzi kółko 
plastyczne 
 
mgr Grażyna Kowalczyk 
nauczyciel dochodzący w 
gr. II i III .Prowadzi 
zajęcia z terapii 
pedagogicznej 
 
 



Grono pedagogiczne 

mgr Bożena 
Jakubowska– wych. gr.III 
„Krasnoludki” 
Prowadząca kółko 
plastyczne 

 
 
 
 
 
 
 
 



Grono pedagogiczne 

mgr Bożena Mroczek– 
wych. gr. IV Smerfy. 
Prowadzi kółko gier i 
zabaw 
 
 



Grono pedagogiczne 

 
Pomoc nauczyciela 
Jolanta Piaseczna 
w gr. I. Odpowiada za 
wydawanie dzieci.  



Godziny otwarcia przedszkola 
6:30 -16:30  

Przyprowadzanie i odbiór dzieci  wg zadeklarowanych godzin na 
karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.    

 
 

Przyprowadzanie dzieci od 6:30 do 8:30 
 Odbiór dzieci od 12:30 do 13:00 i od 14:30 do 16:30 



Upoważnienia do odbioru dziecka 

 Osoby ( pełnoletnie) upoważnione do 
odbioru dziecka z przedszkola poza 
rodzicami: 
Osoby wskazane przez rodziców na karcie 
zgłoszenia do przedszkola( proszę o weryfikację)  
 Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej ( druk 

dostępny w holu p-la)  



Bezpieczeństwo dzieci 

Telefony kontaktowe – aktualność 
Punktualne przyprowadzanie i odbiór dzieci ( wg 
zadeklarowanych godzin )– zamykanie drzwi 
wejściowych oraz bramki ( szczególnie kiedy dzieci 
przebywaja na ogrodzie przedszkolnym) 
Aktualne upoważnienia do odbioru dzieci. 
Odpowiedni ubiór dzieci-  spacery oraz rzeczy 
zapasowe dla dziecka.  
Przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe. 
Zabawki przynoszone przez dzieci – 
bezpieczeństwo i ich cena ( piątek – dzień z 
zabawkami dla dzieci z grup III i IV )  
 



Opłaty za przedszkole 

 
Opłata za godziny dodatkowe wynosi 1,00 zł  – (godziny 
przeznaczone na realizację podstawy programowej tj.  
8:00 -13:00 są bezpłatne  

 

 
koszt 3 posiłków – 6,00zł/ 1 dzień (śn, ob, podw) 
koszt 2 posiłków – 4,80zł/ 1 dzień (śn, ob) 
koszt 2 posiłków – 4,20zł/ 1 dzień (ob, podw) 
koszt 1 posiłków – 1,80zł/ 1 dzień (śn) 
koszt 1 posiłków – 3,00zł/ 1 dzień (ob) 
koszt 1 posiłków – 1,20zł/ 1 dzień ( podw) 



Obniżenie opłat za przedszkole 

Uchwała nr LII/768/14 Rady Miejskiej w  Zabrzu: 
zwolnienie z 50 % opłat w czasie 
przekraczającym 5 godzin nauczania,( 1 zł) w 
następujących przypadkach: 

- Niepełnosprawności jednego z rodziców dziecka, 
- Niepełnosprawności obojga rodziców, 
- Niepełnosprawności rodzeństwa dziecka, 
- Dzieci posiadające orzeczenie o potrzbie 

kształcenia specjalnego, 
- Trzeciego i kolejnego dziecka w przedszkolu. 



Sposób obliczania książeczki 

Przykład: 
Ilośc dni roboczych we wrzesniu: 22 
I.    22 x stawka za posiłek/-i 
II.  Opłata za godziny dodatkowe 22 x 1  zł x ilość 
godzin ( 8-13 – bez opłat)  

Przykład: 
Ilość dni w październiku: 21 
I.   21 – ilość dni nieobecności dziecka w 
przedszkolu x stawka za posiłek/-i 
II.  Opłata za godziny 21 – dni nieobecności 
dziecka w przedszkolu  x 1 zł x ilość godzin  
  
. 
Proszę przy wpłatach nie dokonywać zaokrągleń 
kwoty wynikającej z książeczki 



Płatności za przedszkole 

Mogą być dokonywane przez internet – w książeczce 
proszę wpisać datę dokonania transakcji  
Opłatą pocztową  
Do 10 każdego miesiąca opłacone książeczki proszę 
przynieść do przedszkola celem naliczenia opłat za 
następny miesiąc. 
Różne numery kont: Opłata za żywienie na  nr 
22 1050 1230 1000 0023 5387 1821 
Opłata za godziny: 
81 1050 1230 1000 0023 5386 9692 
Prosimy o dostarczenie decyzji z MOPR 
Proszę o terminowe wpłaty ! 
Brak terminowej wpłaty będzie skutkował zmianą 
warunków umowy oraz naliczeniem ustawowych 
odsetek. 



Opłaty dodatkowe 

Komitet 20 zł miesięcznie  - płatne u nauczycielki 
dyżurującej w holu . 
Ubezpieczenie  33 zł na rok ( 1 .09.16 – 31.08.17) 
zakres ubezpieczenia + tel. kontaktowy do agenta 
ubezpieczeniowego wraz z certyfikatem po 
wpłacie. ( zgłosić, jeśli coś wydarzyło się w czasie 
wakacji)  
 Książki do realizacji programu: na zebraniach 
grupowych 
 



Angielski w przedszkolu 

Od tego roku j. angielski obowiązkowo  
w gr. I -   IV – prowadzony przez Aleksandrę 

Kryszan. 
 



Zajęcia dodatkowe - nieodpłatne 

Kółko plastyczne dla dzieci młodszych 
Kółko plastyczne dla dzieci starszych 
Kółko taneczne 
Kółko teatralne 
Kółko gier i zabaw 
Zajęcia terapeutyczne 
Logopedia ? 
Religia (  grupie IV) 
Zajęcia dodatkowe rozpoczną się od 
października , po okresie asymilacji. 
Zgłoszenia dzieci – na tablicy ogoszenień 
pod koniec września 



Informacje dodatkowe 

• Czytanie ogłoszeń w holu przedszkola  
• Klub Czytających Rodziców. 
• Gazetka dla rodziców i dla dzieci „ 4 pory roku” - 

kolorowe dni w przedszkolu, konkurs + skrzynka „ 
Dziękuję” - „grosik” na zakup nagród dla dzieci 
biorących udział w konkursie 

• Pomoc rodziców – materiały piśmiennicze 
• Urodzinki dzieci – cukiereczki 
• Statut przedszkola oraz Program Wychowawczy – do 

poczytania w holu przedszkola oraz na stronie BIP  



Kalendarium imprez z rodzicami 

1 październik godz. 11:00 SKARBNIKOWE GODY 
 „Barwna parada” 
 
 19listopad - obchody 60 – lecia przedszkola 
 
Grudzień – Spotkania jasełkowe 
 
Styczeń – Dzień Babci i Dziadka 
 
Maj – Przegląd Teatralny w Teatrze Nowym w Zabrzu 
 
Czerwiec – Festyn Rodzinny 
 
zajęcia otwarte z rodzicami 
 



Imprezy dodatkowe 
Wrzesień -Kolorowy dzień – czerwony – przywitanie jesieni 
Październik- teatrzyk w przedszkolu 
Listopad „ Show na sportowo – bawimy się zdrowo” 
Grudzień – Barbórka w przedszkolu 
Grudzień – Wizyta Mikołaja 
Grudzień – kolorowy dzień – biały – przywitanie zimy 
Styczeń – bal w przedszkolu 
Luty  – ferie zimowe 
Marzec – dzień zielony – przywitanie wiosny 
Kwiecień – kiermasz wielkanocny/ zajączek 
Maj – Dzień szalonych fryzur/dzień na opak 
Czerwiec – Wycieczka całodniowa 
Czerwiec – dzień żółty – przywitanie lata. 
Czerwiec – pożegnanie starszaków 
Oraz wyjścia do muzeum, szkoły muzycznej, kina lub 
 teatru. 



Akcje 

Organizujemy również na terenie placówki: 
  
-ferie zimowe  w przedszkolu, 
 

-Klub Czytających Rodziców 
 

-Misiowy Klub Bajkowy 
 
- Klub Małego Europejczyka 
 



Zbiórki 

Zbieramy: 
- Makulaturę 
- Koreczki 
 

 



Erasmus + 
 
Zrealizowaliśmy  projekt unijny „ Nauka i sport pod gołym 
niebem – kreatywne metody pracy z dzieckiem w 
kontakcie z naturą” w ramach  programu ERASMUS+. 

 
Zdjęcie „ Zabawa jest dobra na wszystko”  

–zdobyło  III  W Ogólnopolskim  Konkursie  
Local Leader SElfie+  

(zdjęcie przedstawiające działania lokalne) 
 

Dzięki udziałowi w programie udało nam się zakupić i  zrobić: 
 



ERASMUS + 

W latach 2016-2018 będziemy realizować projekt : „Edukacja matematyczna – kluczem do 
sukcesu” 

Projekt  został ujęty w następujące bloki tematyczne:   
„Matematyka w kuchni”  jest dla dzieci  atrakcyjny ze względu na wykorzystywane pomoce, 

które na koniec zajęć można zjeść – to stanowi ważny aspekt emocjonalny, kształtujący 
pozytywne emocje i tym samym ułatwiający zapamiętywanie.  

„Matematyka ukryta w bajkach i literaturze dla dzieci” to wykorzystanie literatury dziecięcej 
do zaprojektowania zajęć realizujących treści matematyczne. Dzieci lubią słuchać bajek 
i to stanowi aspekt budowania pozytywnych emocji  oraz zachęca do podejmowania 
działań. 

„Matematyka na ulicy” – zajęcia wykorzystujące różne sytuacje w czasie wycieczek, 
spacerów i zabaw w ogrodzie. 

„Opowieści matematyczne” to projektowanie opowiadań ukierunkowanych na wykonanie 
zadań matematycznych w oparciu o ruchomą gazetkę tematyczną.  

„Aktywność ruchowa i matematyka”, „Aktywność muzyczna i matematyka”, „Aktywność 
plastyczna i matematyka” to projektowanie działań w oparciu o różnorodną aktywność 
dzieci  w różnych sytuacjach okolicznościowych. 

Uczenie matematyki będzie  wtopione w działania,  odbywać  się będzie  poprzez 
samodzielne doświadczenia dzieci angażując umysł i emocje.  

 



Ogłoszenia 

1. Rodzice dzieci 6 –letnich proszeni są o 
odbiór zaświadczeń o spełnianiu 
obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego – w przygotowaniu 

2. Umowy + książeczki – w przygotowaniu do 
odbioru w szatni 
 
 



Dziękuję za uwagę i zapraszam na 
zebrania grupowe 

 


