
Co jeszcze przed nami? 

 

06.01.2020r. - pon. godz. 14.30 - Jasełka w kościele parafialnym - dzieci 6l. 

09.01.2020r. - czwartek - Występ Czarodzieja 

13.01-26.01.2020r.- Ferie zimowe - przedszkole pracuje bez zmian 

14.01.2020r. - wtorek  - Spartakiada przedszkolaków w szkole 

30.01.2020r.- czwartek  - Bal Przebierańców 

    02.2020r. -  Fotograf dzieci 6 letnie: zdjęcia legitymacyjne oraz  inne zdjęcia 

14.02.2020r. - piątek - Walentynki 

20.02.2020r. - czwartek- Tłusty Czwartek 

20.02.2020r.- czwartek - Dzień Babci i Dziadka- hala centrum, godz. 13.00 

25.02.2020r.- Ostatki 

20.03.2020r. - Powitanie Wiosny- przemarsz oraz wizyta w Urzędzie Gminy 

                         dzieci ubrane na zielono 

23.03.2020r. - poniedziałek - Dzień Wody – dzieci ubrane na niebiesko 

28.03.2020r. - sobota -  Stoły Wielkanocne - stół z ozdobami z przedszkola 

03.04.2020r. - piątek- Wyjazd do RCK Racibórz - teatr- dzieci 5-6 letnie        

08.04.2020r. - środa -  Uroczyste śniadanie wielkanocne  

22.04.2020r. - środa -  Dzień Ziemi, sprzątanie świata 

     05.2020r. - Majówka w Kornicy 

08.05.2020r. - piątek - Dzień Bibliotekarza, wizyta przedszkolaków w bibliotece 

10.05.2020r. - niedziela - Eko-targi, występy dzieci, sprzedaż ciast 

19.05.2020r. - wtorek - Dzień Języków Obcych   

21.05.2020r. - czwartek - Dzień Języków Obcych  SP - Pszczółki 

27.05.2020r. - środa - Dzień otwarty dla chętnych rodziców 

01.06.2020r. - poniedziałek - Dzień Dziecka, Dzień Sportu 

                          uroczystość wewnętrzna,                            

09.06.2020r. - wtorek - Wycieczka dla najstarszej grupy,  

                         piknik dla grup młodszych 

21.06.2020r. -  niedziela – FESTYN -  Dzień Mamy, Taty i  Dziecka  

                         w hali Centrum. Dzieci przedstawiają występy z okazji  

                         Dnia Mamy i Taty oraz wspólny poczęstunek dla Rodziców. 

26.06.2020r. - piątek - Pożegnanie starszaków 

 

WAKACJE - w miesiącu lipcu Przedszkole w Pietrowicach Wielkich jest zamknięte. Dzieci w tym 

czasie mogą uczęszczać do Przedszkola w Pawłowie. W sierpniu Przedszkole w Pietrowicach Wielkich 

jest otwarte od godz. 6.00-16.00  Prosimy o zgłoszenie dzieci rodziców pracujących na okres 

wakacyjny i pobranie wniosków do 10 czerwca.  
 

SIERPIEŃ MIESIĄCEM ADAPTACYJNYM - W miesiącu sierpniu mogą przychodzić do przedszkola 

dzieci, które od września po raz pierwszy przyjdą do przedszkola. Dzieci mogą przychodzić w tym 

miesiącu w godz. od 10:00 do 12:00 lub od 13:00 do 16:00 pod opieką rodzica lub pełnoletniego 

opiekuna.  
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WIADOMOŚCI  Z  PRZEDSZKOLA 

 

 

PRZEDSZKOLE W PIETROWICACH WIELKICH 

ul. Krawiecka 11 

tel. 032 – 419 80 86 
e-mail:  przedszkolepietrowice@op.pl 

www.przedszkolepietrowice.przedszkolna.net 

 

Nr Konta Rady Rodziców Przedszkola w Pietrowicach Wielkich 

Bank Spółdzielczy: 43 8475 1045 3005 3500 6877 0001 
 

Płatność za przedszkole należy regulować: za pośrednictwem konta 

bankowego: Bank Spółdzielczy Racibórz O/ Pietrowice Wielkie, 

nr konta : 80 8475 1045 2005 3500 4189 0001                                              
(należy wymienić w tytule osobno opłatę za przedszkole i żywienie) 

 

Świąt białych, 

pachnących choinką, 

spędzonych w ciepłej, 

rodzinnej atmosferze. 

Świąt dających radość, 

odpoczynek 

oraz nadzieję  

na spełnienie marzeń  

w Nowym Roku 
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