Przedszkole nr 70 im. Słoneczna Chatka

Informator dla rodziców
Rok szkolny 2021/2022
I.

Koncepcja pedagogiczna przedszkola

Celem wychowanie przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju
dziecka

zgodnie

z

jego

wrodzonym

potencjałem

i

możliwościami

rozwojowymi

w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
Nasz

przedszkole

zapewnia

opiekę,

wychowanie

i

naukę

w

atmosferze

akceptacji

i bezpieczeństwa, tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”, uczy
samodzielności i współdziałania z rówieśnikami.
Posiadamy doświadczoną i

świetnie wykształconą kadrę, która rozwija się zawodowo,

uczestnicząc w licznych szkoleniach, poszerzających swoje kompetencje o nowe kwalifikacje.
Jesteśmy kameralną placówką, w której preferujemy otwartość i bliską współpracę z rodzicami,
ciepłe relacje pomiędzy personelem, rodzicami i dziećmi.
Dysponujemy wysokim poziomem oferty edukacyjnej, wdrażamy nowoczesne metody nauczania
między innymi: Metodę Projektów, aktywne słuchanie muzyki Batii Strauss, Pedagogikę zabawy Klanza,
elementy Naturalnej Nauki Czytania, elementy tutoringu przedszkolnego. Stawiamy na wielostronną
aktywność dzieci, chcemy by dzieci uczyły się zgodnie ze swoimi preferencjami sensorycznymi. Stawiamy
na samodzielność dzieci, budowanie poczucia sprawstwa, poczucia własnej wartości.
Nasze przedszkole ma profil artystyczno-językowy.
- język angielski z lektorem cztery razy w tygodniu, a poza tym stosowanie zwrotów, określeń
wplecionych w naturalne sytuacje, co pozwala dzieciom zrozumieć sens słów wniesionych w określonym
kontekście,
- współpraca z fundacjami i uczelniami – UAM, AE - w celu rozwijania kompetencji językowych,
współuczestniczenie w przygotowywaniu do zawodu przyszłych kadr pedagogicznych,
- od ponad 40 lat nasze przedszkole działa w szeregach dziecięcej ProSynfoniki – dziecięcych
Kolorowych Nutek – comiesięczne koncerty w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego, Filharmonii
Poznańskiej, niestety od czasu pandemii ten kontakt został zerwany,
- udział w licznych widowiskach teatralnych – teatr Animacji Marcinek, teatr muzyczny itp. teatr
Scena na Piętrze, w bieżącym roku realizujemy spotkania teatralne online
-udział w imprezach kulturalnych miasta – Cavaliada, cykle filmowe dla dzieci – kino Muza, lekcje
muzealne – Muzeum Narodowe, Muzeum Archeologiczne, Brama Poznania, Muzeum Instrumentów
Muzycznych, również było to naszym udziałem w okresie przed pandemią, mamy nadzieję powrócić do
aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym naszego miasta.
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II. Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci
Przedszkole jest czynne w godzinach 7:00-17:00. Prosimy o przyprowadzanie dzieci najpóźniej do
godziny 8:20. Dziecko powinno być odbierane wyłącznie przez osoby pisemnie upoważnione przez
rodziców, pełnoletnie. Szczegółowe zasady regulują wewnętrzne instrukcje przedszkola.
II.

Współpraca z rodzicami

Stawiamy na bliską współpracę z rodzicami, które ma odzwierciedlenie w następujących formach:
•

codzienne krótkie okazjonalne rozmowy na bieżące tematy, w trakcie pandemii jest to nieomal
codzienny krótki reportaż zdjęciowo- tekstowy przesyłany przez wychowawców grup, z
zaznaczeniem głównych celów z podstawy programowej wych. przedszkolnego realizowanych w
danym dniu

•

konsultacje indywidualne organizowane po I półroczu i w miarę potrzeb w ciągu roku, w oparciu
o szczegółowe obserwacje na podst. arkuszy obserwacji – we wszystkich grupach wiekowych

•

zebrania z rodzicami o charakterze informacyjnym, warsztatowym (prezentacje, wspólne
wypracowywanie różnych kwestii),

•

imprezy grupowe, występy i prezentacje dzieci,

•

imprezy ogólno przedszkolne, integracyjne ogniska, rajdy rowerowe, festyny, kiermasze, w tym
roku te imprezy były zawieszone z powodu pandemii

•

bieżące prezentacje prac i wytworów dzieci z komentarzem metodycznym – w sytuacji izolacji ma
to odzwierciedlenie w materiale zdjęciowym wysyłanym do rodzica.
III. Opłaty

1.

Opłata stała za pobyt dziecka – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka
powyżej podstawy programowej, która jest bezpłatna i realizowana w godzinach od 8:00 do
13:00. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest na koniec miesiąca, płatne do 10
następnego miesiąca za zadeklarowany pobyt dziecka.

2.

Opłata za wyżywienie – 8,00 zł za dzień, I śniadanie 8:30 – 25 % opłaty dziennej, II śniadanie
godz. 11:00 – 25 % opłaty dziennej i obiad godz. 13:30 -50 opłaty dziennej . Nie prowadzimy
diet indywidualnych, w przypadku alergii konieczne jest skonsultowanie z dyrektorem
przedszkola

możliwości

dostosowania

żywieniowych

potrzeb

dziecka

do

organizacji

przedszkolnej kuchni. Przedszkole posiada własną kuchnię.
3.

Każdy rodzic do każdego dziecka ( ważne w przypadku dwójki dzieci z jednej rodziny w naszym
przedszkolu) ma indywidualny nr konta powiązany z programem naliczającym opłaty, oddzielnie
za wyżywienie, oddzielnie za pobyt. Informacje o naliczeniach za przedszkole rodzic otrzymuje za
pomocą wewnętrznego komunikatora Przedszkole, tą drogą przekazywane są również ogólne
komunikaty i informacje od dyrektora.
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IV.

Zajęcia dodatkowe w ramach bezpłatnej podstawy programowej

1.

Język angielski 4x w tygodniu we wszystkich grupach

2.

Religia dla dzieci 4,5, 6-letnich (organizowana na życzenie rodziców).

3.

Zajęcia rytmiczne – o ile pandemia pozwoli na realizację tych zajęć przez osobę niebędącą
pracownikiem przedszkola.

4.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 4,5,6 letnich,

5.

Logopedia dla dzieci 5, 6 letnich, w wyjątkowych sytuacjach dla 4-latków,

6.

W miarę potrzeby opieka specjalistyczna psychologa przedszkolnego, terapeuty pedagogicznego,
pedagoga specjalnego, terapeuty SI.

