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1. Przedszkole czynne  jest od godziny 6.00 do godziny 16.00. 
 
2. Dzieci przyjmowane są do przedszkola do godz. 8.15. 

 
3. W przypadku choroby dziecka trwającej dłużej niż trzy dni 

rodzice dziecka winni przedłożyć zaświadczenie lekarskie,  
że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. 

 
4. Dzieci przyprowadzane i zabierane z przedszkola mogą być tylko 

przez rodziców ( opiekunów ) lub osoby przez nich upoważnione na 
piśmie. 

 
5. Dziecko  uczęszczające do przedszkola powinno posiadać: 

 
- obuwie na zmianę ( w woreczku ), 
- dziecko z grupy najmłodszej powinno mieć zapasowe  ubranie  na 

zmianę. 
(ubranie i obuwie dziecka powinno być, w miarę możliwości, podpisane 
lub oznakowane w inny sposób, aby można jej było rozpoznać). 
 
6. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  

są zobowiązani do uczęszczania na zebrania ogólne  
i zebrania grupowe. 
Rodzice powinni brać czynny udział w życiu przedszkola, 
interesować się zajęciami i wychowaniem dzieci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA 

 
   
6.00 – 7.45   - Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, 
   konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne i inne.  
7.45 – 8.15  - Indywidualne wspomaganie i koordynowanie rozwoju, 
   praca z dzieckiem uzdolnionym; pozostałe dzieci –  
   zabawy dowolne. 
8.15 – 8.30  - Zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno-
   porządkowe,  przygotowanie do śniadania. 
8.30 – 9.00  - Śniadanie 
9.00 - 10.15 - Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę   
   programową z 15 minutową   przerwą przeznaczoną na  
   zabawę ruchową. 
10.15 – 12.15  - Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące 
   postawę dzieci, zabawy organizowane na placu  
   przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje  
   przyrodnicze. 
12.15 – 12.30  - Czynności porządkowo –higieniczne. Przygotowanie 
   do obiadu. 
12.30 – 13.00 - Obiad. 
13.00 – 14.00 - Odpoczynek poobiedni. Kwadrans na bajkę, ćwiczenia 
   utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy 
   podejmowane z inicjatywy dzieci. 
14.00 – 14.30  - Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku. 
   Podwieczorek. 
14.30 - 15.00 - Indywidualne wspomaganie i koordynowanie rozwoju, 
   praca z dzieckiem uzdolnionym; pozostałe dzieci –  
   zabawy dowolne. 
15.00 – 16.00 - Zabawy dowolne wg zainteresowań; zajęcia w małych 
   zespołach. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.  
   Rozchodzenie się dzieci.  
 
 


