Wyprawka 5-latka 2017/2018 (grupa starsza)
1. Notes lub zeszyt do korespondencji z rodzicami - na stronie tytułowej dane dziecka (imię
i nazwisko, adres, pesel dziecka) oraz kontakt do rodziców (nr telefonu, adres e-mail)
2. 2 teczki na gumkę (podpisane)
3. Zeszyt 60-kartkowy w kratkę (podpisany) – do wklejania kart pracy np. rysowanie po śladzie
4. Malowanka (podpisana)
5. Piórnik (podpisany)
6. Obuwie na zmianę (podpisane)
7. Ubranie na zmianę w zależności od pory roku tj. bluzka, spodnie/spódniczka, majtki,

skarpetki/rajstopy itp. w worku na półce w szatni (podpisane). Dziecko może się łatwo
pobrudzić np. podczas jedzenia, zabawy, korzystania z toalety itp.
8. Plecak (podpisany), w którym dziecko przynosi do przedszkola swoje śniadanie.
9. Kubeczek i szczoteczka do zębów (podpisane)
10. Pasta do zębów - 1szt.
11. Chusteczki higieniczne - 10 szt.(małe) lub 5 pudełek

OPŁATY:
PZU

- 50 zł (do 30 września 2017r)

Komitet - 50 zł (za cały rok) / Komitet - drugie dziecko - 40 zł (za cały rok)
Ksero - 30 zł (za cały rok)
Herbata - 10 zł (za cały rok)
Wyprawka plastyczna – 80 zł (za cały rok / do końca września 2017r)

PODRĘCZNIKI (zajęcia w 5-godzinnym oddziale przedszkolnym w

ramach podstawy

programowej) - wpłata do 15 września 2017r (jeśli książki będą zakupione w przedszkolu)
1. PAKIET:
PAKIET „Zabawy z porami roku” – Nowe 5-6-latek wyd. Podręcznikarnia (karty pracy
cz. 1-3, wycinanka) – 69 zł
2. ĆWICZENIA:
„Zabawy z porami roku” – Ćwiczenia grafomotoryczne wyd. Podręcznikarnia – 10 zł
„Zabawy z porami roku” – Zabawy z literami wyd. Podręcznikarnia – 10 zł
„Zabawy z porami roku” – Zabawy matematyczne wyd. Podręcznikarnia – 10 zł
3. J. ANGIELSKI:
„English Play Box. Playbook” cz.3 z płytą CD – audio wyd. Nowa Era – 35 zł

RAZEM: 134 zł

Godziny pracy przedszkola
8.15 – 13.15

Poniedziałek

8.15 – 13.15

Wtorek

8.15 – 13.15

Środa

8.15 – 13.15

Czwartek

8.15 – 13.15

Piątek

Dodatkowe zajęcia:
Zajęcia z logopedą
Rytmika
Tańce (płatne, odbywają się po 13.15)
J. angielski (płatne, odbywają się po 13.15)
J. chiński (płatne, odbywają się po 13.15)
Karate (płatne, odbywają się po 13.15)

Bardzo proszę przyprowadzać dzieci najwcześniej na godz. 8.15

Wychowawca grupy: Agnieszka Packa (tel. 606 663 507, agnieszkapacka@hotmail.com)
nr tel. do szkoły: 42 226 30 90
Adres strony internetowej: www.zsp-piatkowisko.pl

Świetlica:
Pn – Pt od godz. 7.00 do 8.00
Pn – Pt od godz. 13.30 do 17.00

Przywozy do Żytowic:
Gimbus (autobus pomarańczowy) odjeżdża z Piątkowiska z pierwszego przystanku przy
parku o godz. 7.40
Autobus, który wozi dzieci z Kudrowic pierwszy przystanek ma przy sklepie
w Piątkowisku (na zakręcie), z którego odjeżdża ok. godz. 7.45

Odwozy z Żytowic:
do Janowic: godz. 13. 25
do Kudrowic: godz. 13.45
do Piątkowiska: godz. 13.45

