Przedszkole „Żyrafa” opiera się na pedagogice Marii Montessori.
Jej głównym zadaniem jest wspieranie spontanicznej i twórczej
aktywności
dziecka oraz danie mu szansy na wszechstronny rozwój fizyczny,
duchowy,
kulturowy i społeczny. Cele te są realizowane między innymi poprzez
rozwijanie
w dziecku samodzielności i wiary we własne siły, poprzez pracę nad
osiąganiem
długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem oraz
wypracowanie
podstaw posłuszeństwa opartego nie na zewnętrznym przymusie, a
samokontroli.

Informacje organizacyjne

Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godziny 9.00

O nieobecności dziecka informujemy z jednodniowym wyprzedzeniem,
osobiście lub telefonicznie wysyłając sms-a pod nr. 666 853 001.
( Informacja ta niezbędna jest do zamówienia odpowiedniej ilości
posiłków)

3. Nie przyprowadzamy dzieci chorych lub zakatarzonych.
Jeżeli dziecko jest alergikiem, prosimy o przyniesienie zaświadczenia
lekarskiego.

4. Prosimy o wykonanie badań na obecność pasożytów w organiżmie dziecka.
3 wyniki badań prosimy dołączyć do karty informacyjnej .

5. Prosimy aby dzieci nie przynosiły zabawek z domu, chyba że jest
„Dzień Pluszaka”

6. Prosimy nie dawać dzieciom słodyczy lub słodkich gazowanych napojów,
za wyjątkiem urodzin dziecka.( Istnieje możliwość zorganizowania
małego
przyjęcia urodzinowego w przedszkolu po uprzednim ustaleniu z
dyrekcją przedszkola.)

7. Przedszkole „Żyrafa” oferuje dzieciom całodzienne wyżywienie, to jest:
śniadanie, obiad -2 daniowy oraz podwieczorek w cenie 12 zł.
Cena może ulec nieznacznej zmianie w przypadku znacznego wzrostu cen
żywności lub zamówieniu specjalnej diety żywieniowej dla dziecka.

8. Szczegółowe informacje o dziecku uzyskacie Państwo od nauczyciela
podczas
konsultacji w wyznaczonym terminie( informacje na tablicach
informacyjnych.)

9. Za doprowadzenie do drzwi przedszkola, znajdujących się w Szczyrku
przy ulicy

Beskidzkiej 36a, oraz po odebraniu dziecka z sali, odpowiedzialni są
rodzice lub
opiekunowie prawni.

10. Ze względów bezpieczeństwa, dziecko odprowadzamy do samych drzwi
lokalu i
przekazujemy nauczycielowi lub osobie dyżurującej.

11. Dyrekcja oraz personel respektować będzie tylko pisemne upoważnienie
innych
osób ( krewnych lub opiekunów) do odbioru dziecka.
Telefoniczna dyspozycja o zmianie osoby upoważnionej nie będzie
uwzględniona.

12. Wszelkie nowe informacje oraz zmiany będą wywieszone na tablicy
informacyjnej w szatni dzieci.

13. Ubezpieczenie dziecka na rok szkolny 2013/2014 wynosi 13 zł ,suma
ubezpieczenia wynosi 10 000zł. Polisa ubezpieczeniowa dostępna jest (do
wglądu)
w przedszkolu.

14. Przedszkole oferować będzie wycieczki i spacery dla dzieci – pismo o
zgodzie na
uczestnictwo w nich, prosimy dołączyć w formie załącznika do umowy
głównej z
Przedszkolem „Żyrafa”.

15.

Prosimy o przygotowanie dzieciom kocyka,małego prześcieradełka 60/120,
piżamki oraz poduszeczki dla tych dzieci, które będą leżakowały.
(za utrzymanie czystości wyżej wymienionej wyprawki odpowiedzialni są
rodzice.)

16. Numer telefonu do przedszola -

698 275 960

Wszelkie sugestie oraz propozycje będą mile widziane.

Z poważaniem Dyrekcja
Przedszkola.

