ZASADY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 17 W GORZOWIE WLKP.

Jako kadra pedagogiczna mamy wiele lat doświadczenia w pracy
z przedszkolakami, jesteśmy specjalistami w kierowaniu
rozwojem dziecka, dlatego zarówno doświadczenie,
wykształcenie pedagogiczne oraz ciągłe doskonalenie się
w kierunku pracy z dziećmi pozwoliły nam wypracować zasady,
które ułatwiają nam pracę, pomagają w organizacji pracy przedszkola
oraz powodują, że zarówno Państwo jak i dzieci macie poczucie
bezpieczeństwa. Dlatego przedstawiamy zasady obowiązujące w naszym
przedszkolu. Jesteśmy jednym z największych przedszkoli w mieście, bez zasad zapanuje
chaos. Prosimy zatem o uważne zapoznanie się z nimi oraz ich przestrzeganie.

1. Dzieci przyprowadzamy do godziny 8:00!!! (po godz. 8 zamykane są drzwi
wejściowe, rozpoczynają się zajęcia)
2. Dzieci odbieramy po obiedzie (godz. 14:30)
3. Nie przyprowadzamy dzieci mających objawy chorobowe (kaszel, katar, podwyższona
temperatura)
4. Wszystkie dzieci 3 letnie odpoczywają na leżakach
5. Nie podajemy dzieciom żadnych leków
6. W ciągu 4 letniej edukacji przedszkolnej może nastąpić zmiana sali oraz nauczycieli
7. W czasie ferii, wakacji i długich weekendów grupy są łączone
8. Dzieci do przedszkola nie przynoszą własnych zabawek (wyjątkiem są dzieci 3 letnie,
którym zabawka, przytulanka, ,,cząstka domu” pomaga złagodzić stres związany z
procesem adaptacyjnym)
9. Jesteśmy przedszkolem bez diet pokarmowych
10. Zakaz przynoszenia własnych potraw, napojów, przekąsek, bidonów
11. Zakaz rozprowadzania w przedszkolu zaproszeń na prywatne imprezy urodzinowe
dzieci
12. Ze względu na warunki higieniczne rodzic nie wchodzi do sali zajęć
13. W czasie pracy, nauczyciel głównie jest dla dzieci. Szczegółowe informacje na temat
dziecka, jego rozwoju, trudności można uzyskać poprzez umówienie się z
nauczycielem na godziny konsultacyjne
14. Dzieci codziennie wychodzą na dwór (wyjątkiem jest bardzo niekorzystna pogoda)
15. Życzenie rodziców dotyczących nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być
poświadczone przez stosowny dokument z sądu
16. Dzieci wydajemy TYLKO osobom pisemnie upoważnionym przez obojga rodziców

Wszystkie zasady są ustalone z jakiegoś powodu, dlatego przestrzeganie ich przez
Państwa znacznie ułatwi naszą współpracę.

