
 

 

 

PLAN  DNIA W PRZEDSZKOLU  

dla grupy dzieci 3-4 letnich 

Przedszkole czynne jest od 6.00 - 16.00  

 

6.00 -  8.00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne  – sala I – wejściowa 

„Kwiatuszki”   

7.30 -    zbiórka dzieci przed podziałem do sal 

8.00      ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO SWOICH SAL 

8.00 - 8.30  ranek,  zabawy w swoich salach, zabiegi higieniczne:  

8.30      ŚNIADANIE + zabiegi higieniczne  

9.15 - 10.00  zajęcia kierowane z całą grupą, zabawy muzyczno-ruchowe,  

                      różne formy plastyczne,                            

10.00 - 10.30   zajęcia niekierowane, zabawy swobodne wg zainteresowań 

dzieci, lub zabawy ruchowe                                       

10.30    DRUGIE  ŚNIADANIE (świeże owoce, zdrowe przekąski itp.) 

oraz zabiegi higieniczne i  ubieranie na  podwórko 

10.45 – 12.00  pobyt na świeżym powietrzu (ogród przedszkolny) spacery,   

                  wycieczki.  Czynności samoobsługowe - rozbieranie się,  

                  zabiegi higieniczne przed obiadem 

12.00 - 12.30   OBIAD +  zabiegi higieniczne 

12.30 - 13.00   Rozchodzenie się dzieci, które są w przedszkolu do 

godziny13.00  -  sala 1 Kwiatuszki 

12.30 - 13.30   Odpoczynek, zajęcia relaksacyjne – 3-4 latki,  

                         5-6 latki zajęcia dodatkowe 

13.30 - 14.00   Dzieci 3 letnie - odpoczynek   w sali II -  „Słoneczka ”              

          Dzieci 4 letnie - zabawy, bajki  dydaktyczne - multimedialne  

- duży ekran - utrwalenie treści z danego dnia.  

 Zabawy i gry dydaktyczne przy stolikach. 

14.00 - 14.30    PODWIECZOREK + zabiegi higieniczne 

14.30 - 15.00   zabawy i zajęcia kierowane  (w kole, integracyjne, gry 

planszowe)  oraz niekierowane  w sali zabaw lub na podwórku       

15.00 - 16.00   rozchodzenie się dzieci,  wszystkie grupy wiekowe  I sala - 

„Kwiatuszki”   lub podwórko przed budynkiem 

 

 

OPŁATY 
 

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE: realizacja bezpłatnego nauczania odbywa się od  

8.00-13.00, każda inna godzina pobytu dziecka w przedszkolu jest płatna 1 zł za każdą 

godzinę.  Opłata ta nie podlega zwrotowi za czas nieobecności dziecka w przedszkolu. 

UWAGA! Dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne  

(dzieci urodzone w 2013r.) za cały czas pobytu w przedszkolu są zwolnione z opłaty stałej  

za przedszkole. 

 

ŻYWIENIE:  

za 3 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad) – 4,50 zł,   

za 4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) 5,50 zł 

Opłata za żywienie podlega zwrotowi od trzeciego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu 

Opłat za przedszkole dokonujemy do dnia 15-go każdego miesiąca przelewem  

(informacje o kwocie do zapłaty umieszczane będą na początku miesiąca w półce każdego 

dziecka w szatni z podaną kwotą i nr konta)  

 

OPŁATA NA RADĘ RODZICÓW: 50 zł od każdego dziecka – wpłata do końca listopada: 

opłata przeznaczona jest na materiały papiernicze, uroczystości, które odbywają się  

w przedszkolu, poczęstunek, pomoce dydaktyczne dla danej grupy. 

Opłatę na Radę Rodziców można wpłacać do wychowawcy lub na konto Rady Rodziców. 

Nr konta Rady Rodziców Przedszkola w Pietrowicach Wielkich 

Bank Spółdzielczy w Raciborzu: 43 8475 1045 3005 3500 6877 0001   

- do końca października 2019r. 

 

UBEZPIECZENIE DZIECI 

Każdy chętny rodzic podpisuje indywidualnie umowę z agentem ubezpieczeniowym 

dokonując wyboru wariantu wg potrzeb dziecka i rodziny. 

Przedszkole proponuje OFERTĘ UBEZPIECZENIA NNW dostępną na stronie 

https://bezpieczny.pl/przedszkole  lub u przedstawiciela firmy p. DAREK DRZENIEK  tel. 

509 550 360   -  10% zniżki z kodem rabatowym opiekuna  - dostępne będą ulotki z 

informacjami. 

 

Rada Rodziców dokona przeglądu innych ofert ubezpieczenia  

i przekaże propozycje Rodzicom w miesiącu wrześniu. 

 

 

KARTY PRACY – ok 100 zł dla dzieci 4, 5 i 6 letnich. 

Dokładne informacje będą podane na zebraniu. 

Dzieci 2,5 oraz 3 letnie nie kupują kart pracy!  

 

 

 

https://bezpieczny.pl/przedszkole

