KILKA PRAKTYCZNYCH INFORMACJI
DLA RODZICÓW PRAGNĄCYCH ZAPISAĆ DO PRZEDSZKOLA
DZIECKO URODZONE W 2018 ROKU:

1. Przedszkole nasze jest przedszkolem publicznym, którego organem
prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Augustianek. W przedszkolu
realizujemy zajęcia w oparciu o podstawę programową wychowania
przedszkolnego

oraz

realizujemy

autorskie

projekty

edukacyjno-

wychowawcze. Z racji tego, że jesteśmy placówką katolicką, dbamy
o wychowywanie dzieci w duchu personalizmu chrześcijańskiego.
2. Dziecko rozpoczynające edukację w naszym przedszkolu, powinno umieć
samodzielnie jeść, ubrać się i rozebrać, skorzystać z toalety i być
„odpampersowane”.
3. Grupa będzie liczyła 25 dzieci urodzonych w 2018 r. (w tym 6 obecnie
uczęszczających

do

przedszkola),

prowadzona

jest

przez

dwie

nauczycielki, wspierane w pierwszych tygodniach adaptacyjnych przez
dodatkowe osoby z personelu przedszkola, których zadaniem jest
pomaganie dzieciom w adaptacji do nowych dla nich warunków.
4. Wpłaty za przedszkole dokonywane są drogą elektroniczną przelewem
na konto placówki. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł
za każdą rozpoczętą godzinę z wyjątkiem godzin, w których realizowana
jest podstawa programowa od godziny 8.00 do godziny 13.00 (bezpłatnie)
+ opłata za żywienie (dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym
2020/21 wynosi 10 zł). Jesteśmy także bardzo wdzięczne Rodzicom za
dobrowolne ofiary na fundację ADEODATUS wspierającą statutową
działalność naszego przedszkola. Wpłaty chętnych Rodziców umożliwiają
dokonywanie remontów oraz wzbogacanie bazy i wyposażenia naszego
przedszkola w zakresie, którego nie obejmuje dotacja Urzędu Miasta
Krakowa.

5. Ze względu na pandemię, w roku szkolnym 2020/21 w przedszkolu zostały
wprowadzone następujące ograniczenia:
 Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola
 Zawieszone zostały zajęcia dodatkowe

prowadzone przez osoby

z zewnątrz
 Zmieniona została formuła adaptacji – w pierwszym tygodniu września
nowozapisane dzieci przychodziły tylko na dwie godziny, aby
zminimalizować poziom dyskomfortu związanego z faktem, że
rozstawały się one z rodzicami w drzwiach wejściowych. Taka
organizacja sprawiła, że adaptacja maluszków przebiegła prawie
bezboleśnie.
 Wciąż realizowane są procedury związane z reżimem sanitarnym,
z którymi można się zapoznać na TABLICY OGŁOSZEŃ, ale mamy
głęboką nadzieję, że we wrześniu 2021 r. będzie możliwość rezygnacji
z powyższych ograniczeń. Ufamy także, że panująca sytuacja
epidemiologiczna pozwoli na zorganizowanie dni adaptacyjnych
w czerwcu.
W razie pytań, prosimy pisać na adres: przedszkole@augustianki.pl lub dzwonić
na numer: 12 4305099 lub 507640498

