
Wyprawka  dla dzieci 3-4- letnich zapisanych do grupy 

młodszej na rok szkolny 2016/2017r. 

 
Na 2.09.2015r proszę o przyniesienie do przedszkola: 

 

1.Notes – na stronie tytułowej dane dziecka ( imię i nazwisko, adres, pesel  

   dziecka ) oraz kontakt do rodziców ( nr.telefonu) 

 

2.Kapcie  na zmianę - podpisane 

 

3.Komplet ubranek na zmianę - muszą być w podpisanym woreczku na półce  

   w szatni, w zależności od pory roku 

 - podkoszulka, 

 - bluzeczka, 

 - spodnie najlepiej na gumkę 

 - majteczki, skarpetki, rajstopy 

 

4.Plecak ( podpisany ), w którym dziecko przynosi do przedszkola  swoje 

śniadanie. 

 

Do końca września dzieci przynoszą: 

 

1.Teczkę na gumkę do gromadzenia prac plastycznych dziecka - podpisana 

2.Malowanka - podpisana 

3 Kubeczek i szczoteczkę do mycia zębów - podpisany kubeczek jak  

   i szczoteczka 

4 Pasta do mycia zębów - 2 sztuki 

5 Papier toaletowy - 5 sztuk 

6 Mydło w płynie - 2 sztuki 

7 Chusteczki higieniczne - 5 sztuk 

 

OPŁATY 2016/2017 

 
Ubezpieczenie -…………53  zł...................do końca września 

Komitet - …50  zł  pierwsze dziecko ( za cały rok )  

 Komitet - drugie dziecko - 40 zł    

Ksero - ……30  zł ( za cały rok)  

Herbata - …10  .zł ( za cały rok)  

Wyprawka plastyczna – 70 zł  ( za cały rok ) do końca września 

 

 

 



PODRĘCZNIKI: 2016/2017 

 

 TRZYLATEK -  

 

Karty pracy malucha - Wydawnictwo PODRĘCZNIKARNIA 

karty pracy  ( 3 części ), koszt całego kompletu 30 zł, jeżeli książki mają być 

kupione w przedszkolu. 

Termin wpłaty za książki  do 15 września. 

 

 
CZTEROLATEK -  

 

Karty pracy przedszkolaka - Wydawnictwo PODRĘCZNIKARNIA 

karty pracy ( 3 części ), wycinanka, ćwiczenia grafomotoryczne - koszt całego 

kompletu 59 zł, jeżeli książki mają być kupione w przedszkolu. 

Termin wpłaty za książki  do 15 września. 

 

 

                     Informacja dla Rodziców. 

 

Wychowawcą grupy jest p. Monika Majewska - Jaros. 

tel. do wychowawcy 506 -908 - 600 

tel. do szkoły 226-30-90 

 

Przedszkole pracuje w godzinach 8:15 - 13:15. 

Bardzo proszę przyprowadzać dzieci najwcześniej na godz. 8:15. 

 

Rano dowozy będą wyglądały następująco; 

Autobus gimbus ( pomarańczowy ) odjeżdża z Piątkowiska z pierwszego 

przystanku przy parku o godzinie 7:40, natomiast autobus, który wozi dzieci z 

Kudrowic pierwszy przystanek ma przy sklepie w Piątkowisku ( na zakręcie ) i 

odjeżdża ok. godz. 7:50. 

 

Odwozy z Żytowic 

Do Janowic odwóz ok. godz.13:25 

Do Kudrowic odwóz ok. godz.13:45 

Do Piątkowiska odwóz ok. godz. 13:45. 

 

Godziny pracy świetlicy : 

Od godz. 7:15 do godz.8:15 i po południu od godz.13:30 do godz.16:30 

 

Adres strony internetowej naszej placówki: www.zsp-piatkowisko.pl 

 



RADY DLA RODZICÓW W PIERWSZYCH DNIACH WRZEŚNIA 

 

 

Nie przeciągaj pożegnania w szatni. Pomóż dziecku rozebrać się, 

pocałuj i wyjdź. 

 

Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu. 

Jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wiele 

wymusić. 

 

Jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze, może warto, aby przez kilka 

dni odprowadzał je tata. 

 

Nie wchodź do sali razem z dzieckiem mimo jego nalegań. Twój pobyt 

w sali nie zmieni sytuacji, a jednocześnie może źle wpłynąć na inne dzieci, 

które są bez rodziców. 

 

Musisz się przygotować na to, że przerwa na weekend lub choroba to 

zaczynanie  od początku . 

 

Chwal swoje dziecko za każdy drobny sukces. Częściej niż zwykle przytulaj 

je, okazuj miłość, ale nie nagradzaj kupując kolejną zabawkę lub słodycze. 

 

Dodawaj maluchowi wiary w siebie: 

„Jestem z ciebie dumny, mój przedszkolaku: 

 

 

Pamiętaj : żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze 

 
 

UŚMIECHEM 
 


