Informacja dla Rodziców dzieci przyjętych do przedszkola
na rok szkolny 2020/2021
W związku z funkcjonowaniem przedszkola w reżimie sanitarnym, nie możemy zorganizować dni
adaptacji dla nowych przedszkolaków.
Prosimy o śledzenie ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola
https://www.przedszkolesleza.pl/
Rodzicu!
Nadszedł czas, kiedy Twoje dziecko pójdzie pierwszy raz do przedszkola.
Rozstanie z mamą, tatą, cały dzień spędzony wśród innych dzieci – to stres dla malucha. Spraw, by
łez i smutku było jak najmniej.
Do tej pory Twoja pociecha przebywała w domu, wśród znanych jej osób, a w przedszkolu znajdzie
się w nowym miejscu, z panią, która dopiero będzie musiała zdobyć zaufanie dziecka. Co więcej,
nie będzie już „wyjątkowym i jedynym skarbem mamusi”, ale jednym z wielu rówieśników w
grupie. Sytuacja ta może wyzwalać w dziecku różne emocje, które może okazywać na różne
sposoby np.: krzykiem, agresją, płaczem, większym pobudzeniem lub wycofaniem. Twoje dziecko
będzie musiało nauczyć się przebywać w grupie, w której jest głośno, kolorowo i dużo się dzieje
przez kilka godzin dziennie. Dlatego warto dobrze przygotować malucha do wejścia w ten obcy dla
niego świat.
Zanim pójdzie do przedszkola:
•

•

•
•

•
•
•

Naucz dziecko bawić się z innymi. Chodź z nim często na plac zabaw, gdzie będzie mogło
nawiązać kontakt z rówieśnikami. Postaraj się nie ingerować w zabawę dzieci – niech nauczą
się samodzielnie rozwiązywać swoje małe problemy.
Obserwuj dziecko. Zwróć uwagę, czy samo podchodzi do innych, jak się zachowuje, czy
potrafi dzielić się zabawkami. Dowiedz się, z czym ma największy problem i postaraj się
zlikwidować przyczynę: możesz porozmawiać z dzieckiem, sam zacząć zabawę, do której
potem włączą się maluchy albo jeśli trzeba, możesz ułatwiać dziecku nawiązywanie
kontaktów, podchodząc z nim do rówieśników.
Naucz je samodzielnie się ubierać, korzystać z toalety. Im lepiej będzie sobie z tym radzić,
tym łatwiej zaadoptuje się do warunków przedszkolnych.
Stopniowo przyzwyczajaj malucha do rozłąki – zostaw dziecko z opiekunką, sąsiadką, babcią.
Wyjdź na pół godziny, potem na godzinę itd. Za każdym razem informuj dziecko, że
wychodzisz i kiedy wrócisz (np. po obiedzie, po bajce itd.). Nie zapomnij się z nim pożegnać.
Możesz też umówić się z mamami na placu zabaw, że będziecie pełnić „dyżury”. Dzięki temu
pociechy przyzwyczają się, że zajmuje się nimi inna niż mama, dorosła osoba.
Opowiedz dziecku, co będzie robić w przedszkolu, że pozna nowe dzieci, nauczy się wesołych
piosenek, zabaw, wierszyków. Przez pierwsze dni zostawiaj je na krótko.
Żegnając się z dzieckiem możecie wprowadzić stały schemat pożegnań np. przytulas, buziak,
miłe słowo. Utrwalajcie go jak najczęściej.
W czasie spacerów ćwiczcie chodzenie za rączkę i trzymanie się dziecka blisko rodzica.
Ułatwi to nauczycielowi wyjście z dzieckiem na dwór w przedszkolu.

Propozycje dla Rodziców:
1. Feluś i Gucio idą do przedszkola Katarzyna Kozłowska
2. Ignacy idzie do przedszkola
Olbrycht Ada
3. Pobawimy się?
Pija Lindenbaum
4. W przedszkolu
Guido Wandrey

5. Idę do przedszkola
Seria Odkrywamy Świat
6. Kicia Kocia w przedszkolu
Anita Głowińska
7. Maks idzie do przedszkola
Christian Tielmann
8. Pudełko Hanki
Peter Carnavas
9. Audiobook Przedszkoludki – sto radości i dwa smutki
Agnieszka Frączek
10. Audiobook Jak słonik polubił chodzenie do przedszkola
Zuzanna Fijewska- Malesza
11. Rodzice partnerami nauczyciela (w) edukacji przedszkolnej dziecka
Irena Pulak, Martyna
Szczotka, Katarzyna Szewczuk
Pierwsze dni w przedszkolu. Jak przygotować dziecko?
https://youtu.be/uQvpHQF5zdY
Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej - adaptacja dziecka w przedszkolu
https://youtu.be/zESGRZ-GX6k
Jak pomóc dziecku w adaptacji przedszkolnej część 1
https://youtu.be/3ryaYIf4rKI
Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej - adaptacja dziecka w przedszkolu
https://youtu.be/3ryaYIf4rKI

Sprawy organizacyjne:
1. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola 7.00 – 8:30, po tym czasie nie ma możliwości wejścia do
przedszkola – pracownicy obsługowi zajmują się wydawaniem posiłków (dziecko przyprowadza jedna
osoba dorosła).
2. W przedszkolu obowiązuje Statut Przedszkola oraz szczegółowa procedura przyprowadzania i
odbierania dziecka z przedszkola (procedura dostępna na stronie internetowej przedszkola w zakładce
Ogłoszenia z dnia 02.06.2020 r. Procedura funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia
epidemicznego
3. W uzasadnionych przypadkach, dziecko może odebrać osoba upoważniona na piśmie przez rodzica /
prawnego opiekuna dziecka.
4. Dzieci 3-letnie leżakują w swoich grupach po obiedzie w godz. 12.45-14.15. Jeśli rodzic, chce odebrać
dziecko przed leżakowaniem może to zrobić tylko i wyłącznie do godz. 12.45
O tym fakcie prosimy poinformować pracownika przedszkola rano przyprowadzając dziecko.
5. Wszelkie uczulenia, alergie pokarmowe będą uwzględniane po dostarczeniu do przedszkola
zaświadczenia od lekarza alergologa.
6. Każde dziecko przynosi do przedszkola kapcie oraz ubranie na zmianę (rzeczy zostają w szatni; kapcie
w szafce, a zmienna odzież w worku).
7. W przedszkolu istnieje obowiązek rejestracji obecności dzieci kartami ATMS KIDS przy wejściu i
wyjściu z przedszkola (karty do odebrania od dnia 1.09. w sekretariacie).
8. Ważne informacje oraz dane dotyczące płatności za przedszkole w poszczególnych miesiącach
otrzymają Państwo na podanego do korespondencji maila poprzez system ePrzedszkole. W tym celu
należy po odebraniu karty dostępowej zarejestrować ją wraz z podaniem adresu mailowego na
platformie programu ePrzedszkole https://www.eprzedszkole.com.pl/dla_rodzicow/.
9. Jeśli dziecko wymaga terapii (logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, Integracji
Sensorycznej, EEG Biofeedback) prosimy o dostarczenie do przedszkola diagnoz, opinii i orzeczeń z
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych lub specjalistycznych.
10. Dzieci, które wymagają uczęszczania na gimnastykę korekcyjną prosimy o dostarczenie diagnozy i
zaleceń do pracy z dzieckiem od lekarza ortopedy, neurologa, rehabilitanta lub fizjoterapeuty.
Aktualne zaświadczenia prosimy dostarczyć do 31.10.2020 do sekretariatu.
11. Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi MEN i GIS w związku ze stanem zagrożenia wirusem
Covid19, w celu zapewnienia dzieciom i pracownikom przedszkola bezpiecznych warunków pobytu,
w placówce obowiązuje wzmożony reżim sanitarny. Osoby wchodzące do przedszkola mają
obowiązek odkażenia rąk oraz zasłonięcia ust i nosa!

