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GRUPY W JAWORKU

W naszej placówce funkcjonują grupy z podziałem rocznikowym. 

W roku przedszkolnym 2022/2023 są to:

Tuptusie (żłobek) – dzieci urodzone w roku 2021

Skakanki (2-latki) – dzieci urodzone w roku 2020

Piłeczki (3-latki) – dzieci urodzone w roku 2019

Kręgielki (4-latki) – dzieci urodzone w roku 2018

Rakiety (5-latki) – dzieci urodzone w roku 2017

Trampolinki (6-latki) – dzieci urodzone w roku 2016, spełniające roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę”.

Opiekunki w grupie Tuptusi oraz opiekunki i nauczyciel w grupie Skakanek są przypisane
na stałe do danej grupy wiekowej.

Nauczyciele obejmujący grupę 3-latków pozostają ze swoja grupą aż do ukończenia edukacji
przedszkolnej, tj. od Piłeczek do Trampolinek.

Dzieci z danej grupy mają pierwszeństwo w rekrutacji do grupy starszej.
Rodzice zobowiązani są do przekazywania rzetelnych informacji odnośnie deklarowania
chęci kontynuacji nauki w Jaworku w następnych latach. Dane te zbierane są w celu trafnej
organizacji pracy przedszkola i żłobka oraz udzielenia odpowiedzi rodzicom oczekującym
na miejsce.



LiveKid – dziennik elektroniczny stanowiący podstawowe i bieżące źródło komunikacji

Telefony – dodatkowy sposób komunikacji, m.in. do spraw nagłych lub umówionych konsultacji telefonicznych.

Prosimy o wpisanie w telefon podanych numerów, abyście Państwo wiedzieli gdy będziemy dzwonić:

✓ 533-440-146 Tuptusie (żłobek)

✓ 531-451-026 Skakanki (2-latki)

✓ 513-330-609 Piłeczki (3-latki), Kręgielki (4-latki), Rakiety (5-latki), Trampolinki (6-latki)

✓ 786-296-956 Zastępca Dyrektora – Karolina Gacek

✓ 604-658-954 Dyrektor – Karolina Krause

Maile w Jaworku

✓ przedszkole.jaworek@gmail.com – nauczyciele

✓ jaworekprzedszkole@gmail.com – zastępca dyrektora

✓ dyrektor.jaworek@gmail.com – dyrektor

Po pierwsze – komunikacja!
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Po pierwsze – komunikacja!

- dziennik elektroniczny stanowiący podstawowe i bieżące źródło komunikacji.

Korzystanie z aplikacji jest obowiązkowe.

Polecamy zainstalować aplikację w telefonie i dopasować ustawienia telefonu w celu uniknięcia
problemów z powiadomieniami. Informacje potrzebne do zalogowania zostaną Państwu wysłane
mailowo. Bardzo prosimy o regularne korzystanie z aplikacji, w szczególności:
➢ zgłaszanie planowanej nieobecności
➢ odczytywanie wiadomości
➢ odczytywanie ogłoszeń
➢ kontrolę rachunków
Aplikacja umożliwia również wgląd w jadłospis oraz plan zajęć.

Instrukcja obsługi aplikacji dostępna jest m.in. na YouTube.

W razie pojawienia się problemów technicznych z aplikacją zalecamy podjąć następujące kroki:
1. Odinstalować i zainstalować aplikację ponownie.
2. Sprawdzić łącze internetowe – bez stabilnego internetu aplikacja nie będzie działać poprawnie.
3. Sprawdzić ustawienia telefonu oraz ustawienia aplikacji w telefonie. Aplikacja musi mieć

nadane najwyższe uprawnienia, m.in. do multimediów i wyświetlania powiadomień ponad
innymi aplikacjami.

Jeżeli powyższe kroki nie pomogą wtedy proszę kontaktować się z pracownikiem liveKid
(poprzez czat w aplikacji o ile to możliwe lub pod nr telefonu dostępnym w sekretariacie).
Przed kontaktem proszę o przygotowanie następujących danych:

– Model telefonu
– Wersja systemu Android/ IOS
– Wersja aplikacji liveKid



Po drugie – co jest nam potrzebne?
1. Obuwie na zmianę z twardą podeszwą, zapinane na rzepy (podpisane). Crocsy nie

są dopuszczone jako obuwie na zmianę.
2. Komplet ubrań na zmianę (podpisanych):

➢ Tuptusie i Skakanki: po 3 komplety
➢ Piłeczki: 2 komplety
➢ Kręgielki, Rakiety i Trampolinki: 1 komplet

3. Piłeczki, Kręgielki, Rakiety i Trampolinki dodatkowo: strój sportowy na zajęcia
tenisa (jednolita koszulka i spodenki), adidasy lub trampki (podpisane).
Dziewczynki pamiętają, aby mieć związane włosy.

4. Tuptusie, Skakanki i Piłeczki dodatkowo komplet do wypoczynku: poduszka,
kocyk i prześcieradło.

5. Własna szczoteczka i pasta do zębów oraz ręcznik (podpisane).
6. Tuptusie i Skakanki dodatkowo: pieluszki, mokre chusteczki i krem do pielęgnacji

pupy/ puder (podpisane).
7. W okresie letnim prosimy, aby pamiętać o przyniesieniu NAKRYCIA GŁOWY

i kremów z filtrem (podpisane).
8. W okresie zimowym:

➢ prosimy, aby pamiętać o czapkach, szalikach i RĘKAWICZKACH
(koniecznie dwupalczaste do czasu aż dziecko potrafi samodzielnie założyć
pięciopalczaste) – wszystko podpisane,

➢ w grupach Tuptusi, Skakanek i Piłeczek najlepiej sprawdzają się
jednoczęściowe kombinezony (podpisane).

9. Warto, aby dziecko w porze deszczowej przynosiło KALOSZE (podpisane).

Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy przynoszonych do Jaworka. 
Chcemy, aby dzieci same w większej części się ubierały, co czasami 

prowadzi do pomyłek. Podpisane ubrania i obuwie udaje się odnaleźć, 
niepodpisane niestety mogą nie odnaleźć drogi do właściciela.



Po drugie – co jest nam potrzebne?

Pamiętajmy, że stawiamy na samodzielność 
dzieci. 

Dzieci, które są samodzielne lepiej 
radzą sobie w nowych sytuacjach,     

są pewniejsze siebie i mają

wyższe poczucie własnej wartości.

Jak wspierać samodzielność dzieci:

➢ Słuchać, jeśli dziecko mówi „ja sam”,      
to dać mu szansę i czas

➢ Stopniować trudności, dążyć do tego 
aby dziecko osiągnęło sukces

➢ Nie wyręczać, jeśli dziecko jest w stanie 
wykonać daną czynność samodzielnie

➢ Wspierać i motywować dziecko: „dasz 
radę”, „na pewno sobie poradzisz”; „uda 

Ci się”



Po drugie – co jest nam potrzebne?

CZEGO ZDECYDOWANIE NIE PRZYNOSIĆ:

Prosimy, aby dzieci nie przynosiły jedzenia ani picia.

Dzieci nie mogą przynosić ze sobą pieniędzy, pierścionków, bransoletek, koralików, 
kinder jajek i innych drobnych rzeczy, które mogą być połknięte lub łatwo zgubione.

Zalecamy też by dzieci nie przychodziły do placówki w kolczykach – decyzję o 
przyjściu dziecka w kolczykach rodzice podejmują na własne ryzyko.

Dzieci nie mogą przynosić żadnych zabawek do przedszkola. Jeżeli jednak zdarzy się,    
że rodzice/dzieci zostawią zabawki w szatni – informujemy, że placówka nie bierze 
za nie odpowiedzialności.



Po trzecie - adaptacja

W przedszkolu i żłobku Jaworek dziecko od początku przekraczając drzwi sali zostaje już tylko z opiekunkami/

nauczycielami – rodzic nie wchodzi na salę.

Zachęcamy wcześniej odwiedzić placówkę i wszystko dziecku pokazać i wytłumaczyć - zapraszamy rodziców wraz z

dziećmi do obejrzenia przedszkola/ żłobka i poznania kadry w okresie wakacyjnym (wymagane jest wcześniejsze

umówienie wizyty).

W grupach Tuptusi, Skakanek i Piłeczek dla nowych dzieci zalecamy następujący proces adaptacji:

1. Pierwszego dnia dziecko przebywa w Jaworku w godz. 8-11

2. Czas pobytu w Jaworku zostaje stopniowo wydłużany wedle zaleceń opiekuna/ nauczyciela

3. Rodzic pozostaje dyspozycyjny by w razie niepowodzenia danego dnia odebrać dziecko wcześniej na 

prośbę opiekuna/nauczyciela

Oferujemy możliwość skorzystanie z tygodniowego, skróconego pobytu adaptacyjnego w Jaworku,

za który pobierana jest opłata 75 zł.

Prosimy pamiętać, że proces adaptacji jest sprawą bardzo indywidualną. Nasza kadra ma w tym zakresie duże 

doświadczenie dlatego też prosimy o zaufanie i otwartą współpracę.

W kwestii ewentualnego wsparcia procesu adaptacji w grupach najmłodszych poprzez pluszaka

konieczne jest kontakt i indywidualne ustalenie takiego działania z opiekunem/ nauczycielem grupy.

W razie problemów z adaptacją proponujemy wsparcie i zachęcamy do kontaktu

z panią psycholog Anetą Sciepuro-Pufal.



Pożegnanie z dzieckiem w żłobku i przedszkolu jest 
bardzo istotnym elementem, który rzutuje na nastawienie 
dziecka.

Niezależnie od wieku dziecka prosimy o stosowanie się 
do zawartych wskazówek, wprowadzając jedynie małe     
i niezbędne modyfikacje w przypadku dzieci jeszcze 
niesamodzielnych.

Dzieci z grup Tuptusi i Skakanek odbierane są od 
rodziców przy wejściu do sali. 

Dzieci z grup Piłeczki, Kręgielki, Rakiety i Trampolinki
odbierane są na parterze przy domofonie przed klatką 
schodową.

Rodzice proszeni są o nie wchodzenie na sale.

Proszę pamiętać, że nastawienie 
rodzica odgrywa kluczową rolę        
w nastroju z jakim dziecko 
rozpoczyna dzień w 
przedszkolu/żłobku.

Po trzecie - adaptacja



Po czwarte – zasady organizacyjne

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

Przychodzimy do godziny 820! Jest to godzina, o której nauczyciel po raz ostatni przychodzi
odebrać dzieci od rodziców i zaprowadzić je na salę.
Pozwala to na spokojne przygotowanie do posiłku i wspólne zjedzenie przez dzieci śniadania.

Śniadanie nie będzie wydawane dla dzieci, które przyjdą po godzinie 820.

Jeżeli zdarzy się, że dzieci przyjdą do placówki po godz. 820 zostaną odebrane od rodziców
przez nauczyciela o godz. 850. Po tej godzinie nie gwarantujemy odebrania dziecka od rodzica.

Przyjście dziecka po godz. 850 utrudnia / nie pozwala na prowadzenie zajęć oraz jest stratą dla
dziecka spóźnionego, a także całej reszty grupy. Natomiast w zerówce jest równoznaczne
z nieobecnością i obniżeniem frekwencji koniecznej do uzyskania gotowości szkolnej.

Wychowankowie żłobka/ przedszkola Jaworek są zobowiązani opuścić placówkę do godz. 1700

Wszystkie spóźnienia będą odnotowywane w zeszycie spóźnień, w którym podpisuje się osoba
przyprowadzająca/odbierająca dziecko i pracownik Jaworka.



Po czwarte – zasady organizacyjne

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

Dzieci nie będą wydawane osobom nieupoważnionym pisemnie przez rodziców. Jeżeli
wyjątkowo ma dziecko odebrać rodzic innego dziecka z grupy prosimy na tę okoliczność
zostawić pisemne upoważnienie. Dziecko może odebrać tylko osoba pełnoletnia. W sytuacjach
budzących niepewność kadry Jaworek zastrzega sobie możliwość wykonania telefonu do
rodzica.

Bardzo prosimy o wcześniejszą informację, jeżeli dziecko ma odebrać osoba rzadko się
pojawiająca – usprawni to proces weryfikacji upoważnienia.

Do czasu zapamiętania przez kadrę osób upoważnionych do odbioru dziecka konieczne jest
przynoszenie i okazywanie dowodu potwierdzającego tożsamość.

Nie odbieramy dzieci znajdujących się na ogrodzie przez płot, ani przez aulę.

NIE PARKUJEMY wzdłuż chodnika przed przedszkolem ani na samym skrzyżowaniu!!!! Po
pierwsze jest to zachowanie powodujące wiele niebezpiecznych sytuacji (stłuczki, potrącenia
dzieci), po drugie sąsiedzi przedszkola często z tego powodu proszą o interwencję Straż
Miejską.

Parkować proszę na parkingu lub pasie wysypanym kamieniami (po przeciwnej stronie ulicy od
frontu przedszkola).



Po czwarte – zasady organizacyjne

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

Jeżeli dziecko z jakiegoś powodu nie przyjdzie do przedszkola/żłobka
rodzice zaznaczają planowaną nieobecność w kalendarzu w aplikacji liveKid.

Możliwe jest zaznaczenie nieobecności z dowolnym wyprzedzeniem czasowym,
jednak najpóźniej do godziny 830 dnia, w którym dziecko jest nieobecne. Inna
forma powiadomienia nie będzie uznawana.

W przypadku właściwego zgłoszenia nieobecności dziecka stawka żywieniowa nie jest
naliczana.

Jaworek może zbierać od Rodziców deklaracje obecności w dniach spodziewanej obniżonej 
frekwencji, a Rodzice zobowiązani są do przekazywania w wyznaczonym terminie rzetelnych 
informacji odnośnie obecności dziecka w danych dniach.
Uzyskane od Rodziców informacje stanowią podstawę do organizacji pracy kadry i grup w 
danym okresie.



Po czwarte – zasady organizacyjne

ZDROWIE , CHOROBY I ALERGIE

Do przedszkola/ żłobka Jaworek można przyprowadzać tylko zdrowe dzieci bez objawów
chorobowych.

Dzieci wykazujące objawy chorobowe i/ lub budzące wątpliwości co do stanu swojego
zdrowia nie zostają przyjęte do placówki danego dnia.

W przypadku wątpliwości nauczyciela/ opiekuna co do stanu zdrowia dziecka obecnego w
placówce i/ lub zauważenia objawów chorobowych, pracownik Jaworka zgłasza to rodzicowi,
który jest zobowiązany jak najszybciej odebrać dziecko.

Żłobek/ przedszkole zastrzega sobie prawo do wymagania od rodziców dostarczenia
zaświadczenia lekarskiego, w tym też od lekarza specjalisty, potwierdzającego brak infekcji u
dziecka i/ lub możliwość uczęszczania od placówki (np. w przypadku objawów chorobowych,
których podłoże jest alergiczne oraz chęci przyprowadzenia dziecka do placówki konieczne
będzie przyniesienie zaświadczenia od lekarza alergologa).

Rodzice zobowiązani są do przekazywania placówce informacji o wystąpieniu u dziecka
choroby zakaźnej. Informacja ta niezbędna jest w celu informowania rodziców i kadry o
potrzebie wzmożonej obserwacji pozostałych dzieci.

Informujemy, że pracownicy Jaworka mają zakaz podawania dzieciom jakichkolwiek leków.

Dla chętnych rodziców Jaworek wystawia zaświadczenia potrzebne do ubiegania się o
darmowe szczepienie przeciwko ospie dla dzieci upoważnionych – wystarczy zgłosić taką
chęć osobiście, mailowo (jaworekprzedszkole@gmail.com) lub poprzez liveKid.

Jaworek posiada własną kuchnię i ma możliwość modyfikacji posiłków dla dzieci z alergiami
pokarmowymi (szczegóły proszę omawiać osobiście z dyrekcją przedszkola).



Po czwarte – zasady organizacyjne

ZEBRANIE Z RODZICAMI / KONSULTACJE

Z uwagi na wcześniejsze doświadczenia oraz trudności logistyczne co do zasady w Jaworku
nie organizujemy grupowych zebrań z rodzicami. Zebranie rozpoczynające rok przedszkolny
zostało zastąpione przez przekazywany Państwu Poradnik Rodzica, z którym należy się
zapoznać a następnie potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem w sekretariacie.

Zamiast zebrań w ciągu roku odbywają się comiesięczne indywidualne konsultacje z
nauczycielami/ opiekunami, na które w przypadku chęci rodzice zapisują się na liście
wywieszonej na tablicy.

Dodatkowo w każdym momencie, po umówieniu się, istnieje możliwość indywidualnej
konsultacji z psychologiem, logopedą, dyrektorem.



Po czwarte – zasady organizacyjne

SZATNIA

Szatnie dla Tuptusi i Skakanek znajdują się z sąsiedztwie sal, natomiast szatnie starszych grup
przydzielone są kolorystycznie:

• Piłeczki (3-latki) – szatnia pomarańczowa pod oknem
• Kręgielki (4-latki) – szatnia żółta
• Rakiety (5-latki) – sztania niebieska
• Trampolinki ( 6-latki) – szatnia czerwona, najbliżej korytarza

Szatnia Tuptusi dysponuje dostępną dla rodziców/opiekunów łazienką, gdzie można w razie
potrzeby przewinąć dziecko przed oddaniem pod opiekę żłobka. W łazience znajdują się
podpisane szufladki/ kuwetki dzieci z rzeczami dostarczonymi przez rodziców, które prosimy
regularnie przeglądać i uzupełniać.

W szatni dla grup 3-6 latków udostępniamy dla dzieci po dwa worki. Prosimy, aby w jednym
znalazły się rzeczy na przebranie, stosownie do pory roku, a w drugim strój tenisowy.

Worki wiszące w szatni prosimy regularnie przeglądać i uzupełniać.

W szatniach zostawiane są dla Państwa zabrudzone lub przemoczone ubrania do zabrania.

Co dwa tygodnie zostawiamy w szatni stroje tenisowe i pościel, które prosimy zabrać do
prania i przynieść ponownie po weekendzie.

Rzeczy niepodpisane i zostawione w przedszkolu trafiają do pudełka „RZECZY
ZNALEZIONYCH”, które znajduje się w szatni. Rzeczy znalezione regularnie oddajemy do
Caritasu, dlatego też prosimy o ich przeglądanie.

Prace plastyczne odkładane przez nauczycieli do/na szafkę w szatni należy zabierać
codziennie, pozostawione prace będą wyrzucane.



Po czwarte – zasady organizacyjne

URODZINY

Chęć obchodzenia urodzin dziecka w żłobku/ przedszkolu Jaworek należy zgłosić 
nauczycielowi/ opiekunowi prowadzącemu grupę, który zaproponuje możliwy termin 
uwzględniając plan tygodniowy i zaplanowane zajęcia.

Żłobek/ przedszkole Jaworek może organizować dzieciom „owocowe urodzinki” w ramach 
opłaty za wyżywienie. Ze względu na dostępność owoców konieczne jest zgłoszenie takiej 
chęci z minimum tygodniowym wyprzedzeniem poprzez aplikację liveKid. Rodzice mogą 
uzupełnić poczęstunek o owoce niedostępne w przedszkolu/ żłobku na własny koszt.

W grupach 3-6 latków dopuszczamy możliwość przyniesienia przez chętnych rodziców tortu 
z okazji urodzin swojego dziecka, koniecznie z paragonem. Nie możemy przyjąć dla celów 
żywienia zbiorowego, żadnego wykonanego w domowych warunkach przez rodziców 
wyrobu cukierniczego.



Przedszkole Jaworek od początku swojej działalności oferuje pełną edukację przedszkolną, niezależnie od
liczebności grupy.

Decyzja o tym czy Państwa dziecko będzie realizować edukację przedszkolną do końca w Jaworku jest Państwa
decyzją, na którą wpływ z pewnością mają też możliwości finansowe oraz względy logistyczne.

Macie Państwo również możliwość realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w obwodowej szkole
podstawowej. Dla dzieci z gminy Kosakowo będą to w głównej mierze Szkoła Podstawowa w Pogórzu i Szkoła
Podstawowa w Kosakowie w zależności od miejsca zamieszkania. Obydwie szkoły w naszej ocenie są bardzo
dobrymi placówkami, niemniej jednak musicie Państwo się liczyć z inną organizacją nauczania oraz funkcjonowania.

Zachęcamy do zasięgnięcia opinii, przed podjęciem decyzji, o funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, funkcjonowaniu świetlicy, godzinach organizacji zajęć itp.

Jaworek jak każda placówka oświatowa podlega tym samym przepisom oświatowym co oddziały przedszkolne
przy szkołach podstawowych. Oznacza to również, że dziecko spóźniające się na zajęcia dydaktyczne, ma wpisaną
nieobecność i w przypadku niewystarczającej frekwencji nie otrzymuje gotowości szkolnej.

Chcielibyśmy zauważyć, że każde dziecko ma inne potrzeby i rozwija się w sposób indywidualny

dlatego sądzimy, że konsultacje z wychowawcą będą istotną wskazówką i dostarczą Państwu

ważnych informacji, pomocnych przy podejmowaniu decyzji o miejscu odbywania przez

dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jeżeli informacje te okazałyby się nie wystarczające również pani psycholog

i dyrekcja służymy pomocą.

Zerówka



Administracja

RACHUNKI

Rachunki wystawiane są poprzez aplikację liveKid. Płatność można wykonać szybkim przelewem w aplikacji 
lub przelewem tradycyjnym podając w tytule imię i nazwisko dziecka. W przypadku przelewu tradycyjnego 
aktualizacja stanu opłacenia rachunku nastąpi z opóźnieniem.

Rodzice potrzebujący dodatkowo faktury proszeni są o zgłoszenie tego w sekretariacie lub poprzez liveKid.
Taką informację przekazujemy następnie księgowemu, który wystawia dokument i wysyła go z własnego
adresu mailowego (firma KMCC Bartłomiej Misztal).

Prosimy o wpłacanie kwot podanych w rachunkach, bez zaokrąglania w górę ani w dół.

LEGITYMACJA

Dla dzieci, które ukończyły 2 lata i 6 miesięcy przedszkole może wystawić legitymację przedszkolną (niestety 
nie zawiera ona zdjęcia) - wystarczy zgłosić taką chęć osobiście, mailowo (jaworekprzedszkole@gmail.com) 
lub poprzez liveKid.

UBEZPIECZENIE NNW

Przedszkole i żłobek Jaworek ubezpiecza dzieci od NNW bez dodatkowej opłaty.
Ubezpieczenie obejmuje okres od 01.09.2022 do 31.08.2023 przez całą dobę.

mailto:jaworekprzedszkole@gmail.com
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DNI WOLNE:

31.10 - 01.11.2022 – Wszystkich Świętych

11.11.2022 – Narodowe Święto Niepodległości

26.12.2022 – Święta Bożonarodzeniowe (drugi dzień)

06.01.2023 – Święto Trzech Króli

10.04.2023 – Poniedziałek Wielkanocny

01-03.05.2023 – Majówka

08-09.06.2023 – Boże Ciało

31.07 - 14.08.2023 – Przerwa Wakacyjna

15.08.2023 – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

DNI OBNIŻONEJ FREKWENCJI

27-30.12.2022 – okres świąteczno-noworoczny

06, 07 i 11.04.2023 - okres okołowielkanocny

04-05.2023 – Majówka

Rodzice zobowiązani są do przekazywania w wyznaczonym terminie rzetelnych 
informacji odnośnie obecności dziecka w czasie spodziewanej obniżonej frekwencji.

Uzyskane od Rodziców informacje stanowią podstawę do organizacji pracy kadry i grup 
w danym okresie.
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ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO

Przedszkole Jaworek w grupach od 2-latków do 6-latków realizuje zajęcia jak każda
placówka oświatowa publiczna i niepubliczna w oparciu o podstawę programową
wychowania przedszkolnego.

Przedszkole zakupuje podręczniki dla dzieci (bez dodatkowych opłat) zgodnie z decyzją
kadry pedagogicznej. Zapewnia również pełną wyprawkę papierniczo-plastyczną.

Ramowy plan dnia zostanie rok rocznie aktualizowany jest w sierpniu i dostępny dla
rodzica m.in. na tablicy w korytarzu czy w aplikacji liveKid.

Wychodzenie na dwór co do zasady odbywa się zgodnie z planem ramowym dnia, jednakże
nauczyciel/ opiekun może zrezygnować z wyjścia, skrócić je lub zorganizować więcej zajęć
na świeżym powietrzu w sytuacji jego zdaniem uzasadnionej.

Zgodnie z przepisami okres wakacji letnich jest wyłączony z realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, w związku z powyższym realizujemy
w tym czasie autorski program wakacyjny.
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ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO

Tuptusie: poza opieka i wychowaniem odbywają się grupowe spotkanie z logopedą raz
w tygodniu

Skakanki: poza opieką i wychowaniem odbywają się zajęcia dydaktyczne codziennie oraz
grupowe zajęcia z logopedą, język angielski i zajęcia taneczne raz w tygodniu

Piłeczki, Kręgielki, Rakiety i Trampolinki:

➢ Zajęcia dydaktyczne – codziennie

➢ Tenis – poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek

➢ Angielski – dwa razy w tygodniu

➢ Hiszpański – piątek

➢ Zajęcia muzyczno-taneczne – piątek

➢ Logopeda

➢ Psycholog

➢ Realizacja programy Cool-turalny Maluch, czyli nauka kultury na co dzień



ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO - LOGOPEDA

Co roku w okresie wakacji dzieci, które będą w grupiach: Piłeczki, Kręgielki, Rakiety lub
Trampolinki poddawane są przesiewowym badaniom logopedycznym w celu szybkiego
wykrycia ewentualnych obszarów do pracy w zakresie mowy i komunikacji.

Dzieci, u których logopeda stwierdzi konieczność dodatkowej diagnozy będą kierowanie do
poradni psychologiczno-pedagogicznej lub też zalecane będzie odbycie konsultacji lekarskich
(np. laryngologiczną, ortodontyczną) lub inne badania (np. badanie słuchu).

Dla dzieci posiadających opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej
Jaworek oferuje indywidualne zajęcia logopedyczne w ramach realizacji zawartych zaleceń.

W miarę wolnych miejsc przedszkole może zorganizować zajęcia również dla dzieci z
wadami wymowy, nie posiadających opinii ani orzeczeń z ppp, o ile rodzic podejmie
współpracę w zakresie zalecanym przez logopedę.

Jeżeli rodzic nie podejmie współpracy w zakresie zalecanym przez logopedę, nie ma
możliwości zorganizowania zajęć w Jaworku.

Dzieci, które nie będą powtarzać materiału logopedycznego w domu, po 3 uwagach będę
wykreślane z zajęć

Przed przystąpieniem do indywidualnych zajęć logopedycznych wymagane będzie
podpisanie regulaminu.

Konsultacje rodziców z logopedą możliwe są w wyznaczonym przez logopedę terminie
(proszę o ustalanie konkretów poprzez liveKid).
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ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO - PSYCHOLOG

Przedszkole Jaworek oferuje dzieciom i rodzicom wsparcie psychologa.

W trakcie roku szkolnego psycholog odwiedza grupy w ciągu dnia i prowadzi ogólne
obserwacje dzieci. Pozwala to na wczesne wykrycie ewentualnie występujących obszarów do
pracy oraz wspieranie nauczycieli w bieżącej pracy z dziećmi wykazującymi różnego rodzaju
trudności.

Dzieci, u których psycholog zauważy konieczność wykonania dodatkowej diagnozy będą
kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub też zalecane będzie odbycie
konsultacji lekarskich (np. neurologiczna) lub inne badania.

Dla dzieci posiadających opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej
Jaworek oferuje indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach realizacji zawartych zaleceń.

Jeżeli rodzic nie podejmie współpracy w zakresie zalecanym przez psychologa, nie ma
możliwości zorganizowania zajęć w Jaworku.

Konsultacje rodziców z psychologiem możliwe są w wyznaczonym przez psychologa
terminie (proszę o ustalanie konkretów poprzez liveKid).
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ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO – COOL-TURALNY MALUCH

Cool-turalny Maluch czyli program zajęć nauki kultury na co dzień.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące, w grupach 12 osobowych.

Zajęcia prowadzi pani Dagmara Łuczka.

Organizacja roku 2022/23

Dagmara Łuczka - Ekspert Etykiety Biznesu
certyfikowany przez Międzynarodową
Akademię Etykiety i Protokołu w Londynie.

Ukończyła kursy w International Etiquette &
Protocol Academy of London, Europejskiej
Akademii Dyplomacji oraz szkołę Trenerów
Grupy ODITK.

Założycielka Projektowni Wizerunku, doradca w
zakresie budowania wizerunku osób i firm,
pasjonatka zagadnień związanych z etykietą i
różnicami kulturowymi.

Mama dwójki dzieci, na których testuje swoje
metody szkoleniowe i dzięki którym
uświadamia sobie, że uczyć dzieci to nie to samo,
co pracować z dorosłymi.



BIBLIOTEKA I KONKURSY
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Zachęcamy do korzystania z naszej
Jaworkowej Biblioteki, która ma już
ponad 900 pozycji.

Co roku organizujemy konkurs
Czytelnika Jaworka. Dla najbardziej
wytrwałych czytelników przewidziane
są nagrody.

Czytelników Jaworka wyłaniamy
każdego roku w czerwcu poprzez
podsumowanie ilości przeczytanych
książek.

Corocznie organizujemy również Akcję Placak.

W ciągu roku dzieci z grup 3-6 latków zabierają
do domu plecak z zestawem książek, a następnie
wykonują dowolną pracę plastyczną
nawiązującą, do któregoś z ujętych tematów.

Spośród dostarczonych na czas prac nasze
przedszkolaki wyłaniają zwycięzców, dla
których przewidziane są nagrody.



ZAJĘCIA DODATKOWE

W naszym przedszkolu w ramach wynajmu auli sportowej zewnętrzne kluby oraz instytucje
organizują zajęcia dodatkowe (np.: Drużyna Kangura, judo, piłka nożna, legorobotyka).

Rodzaj zajęć, terminy oraz koszty zostają podane po ustaleniu z prowadzącymi.

Zapis na zajęcia odbywa się przed rozpoczęcie zajęć we wrześniu za pośrednictwem
przedszkola, natomiast wszystkie późniejsze zmiany są ustalane bezpośrednio z
prowadzącymi. Prosimy o przemyślenie decyzji o zapisie ze względu na organizację grup i
czasu zajęć.

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych jest wcześniejsze
dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa/ członkostwa w klubie.

Odnośnie opłat za zajęcia dodatkowe, odwoływania/ odrabiania zajęć, zakup strojów itp.
prosimy o bezpośredni kontakt z prowadzącymi (nr telefonów zostaną podane w ogłoszeniu
na liveKid).
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Dziękuję

Bardzo dziękuję za poświęcony czas.

Poradnik Rodzica został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 1/06/2022       
z dnia 06.05.2022 roku i obowiązuje od 16.08.2022 roku do odwołania.

Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z Poradnikiem poprzez złożenie podpisu 
w sekretariacie.

Jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości lub niedopowiedzenia to zapraszam
na indywidualne konsultacje z dyrekcją.

Zespół Jaworka


