
Co potrzebuje dziecko?  
Niepubliczne Przedszkole "Zakątek Malucha" w Jodłowej  

 

1. W trosce o zapewnienie dzieciom komfortu podczas pobytu w naszym Przedszkolu proszę o zaopatrzenie ich w następujące 

przedmioty: 

• szczoteczkę i pastę do zębów oraz większy kubek (bez uchwytu)  

• odzież na zmianę (szczególnie dzieci mniejsze) 

• paczkę pampersów (jeżeli dziecko jeszcze korzysta + mokre chusteczki) 

• obuwie domowe (do przebrania po wejściu na teren przedszkola), 

• strój gimnastyczny (spodenki, koszulka - zimą dresy) 

• fartuszek do prac plastycznych - wodoodporny (grupa "Maluszki" i "Krasnale") 

• kocyk lub kołderka, poduszka dla dziecka, które leżakuje w przedszkolu (leżakowanie jest dobrowolne, decyduje rodzic 

przekazując informacje wychowawcy).  

• bidon na wodę - najzwyklejszy bez rurek i pokrywek "niekapek"  

• pudełko wyciąganych chusteczek higieniczny + paczkę chusteczek mokrych (1 raz na semestr).  

 

Proszę o podpisanie każdej z rzeczy należącej do dziecka, umieszczenie w szafce podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz 

zadbanie o to, by odzież na zmianę była dostosowana do pory roku i wzrostu dziecka. Pościel należy regularnie odświeżać - prać co 

najmniej 1 raz w miesiącu. Wymiana szczoteczki raz na 2 miesiące. 

 

2. Wszelkie informacje będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. Bardzo proszę o codzienne sprawdzanie ogłoszeń. Statut, 

regulamin , plan współpracy z rodzicami, harmonogram imprez przedszkolnych dostępne będą na stronie naszego przedszkola w 

poszczególnych zakładkach:    www.przedszkole-jodlowa.pl. Jesteśmy również na facebook - u. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę 

facebook  Niepubliczne Przedszkole "Zakątek Malucha" w Jodłowej. W tym miejscu mogą Państwo śledzić na bieżąco, co 

wydarzyło się w przedszkolu danego dnia.  

3.  Nr kontaktowe do pracowników przedszkola: 

Dyrektor NP "Zakątek Malucha" mgr Ewelina Siry - 660 190 856 

P. Ewelina Dubas-  tel. 510 366 613 gr. "Starszaki"  

P. Barbara Zięba -   tel. 728 325 698 gr. "Średniaki" 

P. Anna Maziarka - Grodzka -    tel. 536 897 201 gr.  "Maluszki" 

P. Anna Antas -  510 703 921 gr. "Krasnale" 

P. Joanna Ciszek -  zastępca dyrektora, pomoc nauczyciela - 788 922 049 

P. Ewa Wantuch - Leja - pomoc nauczyciela - 511 629 104 

P. Kinga Kastarenda - pomoc nauczyciela -  794 971 811 

 

 Kontakt z nauczycielami i pomocami nauczycieli tylko w sytuacjach ważnych (zbyt częste telefony mogą zakłócić pracę grupy).  

Kontakt z dyrektorem placówki w każdej chwili w godzinach pracy przedszkola - od 6.30 do 16.00 (w ważnych sprawach można 

dzwonić również później).  

4. Nieobecności dzieci związane z odmawianiem posiłków prosimy zgłaszać do godziny 14.00 dnia wcześniejszego do Pani Joanny 

Ciszek - najlepiej poprzez SMS - a. W przypadku planowanej nieobecności Pani Joanny u Pań prowadzących grupy.   Pani Joanna 

Ciszek - 788 922 049 

 

5. Terminy konsultacji wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń w późniejszym terminie.  

6. Czego nie przynosimy do przedszkola? – wprowadzenie do zasad bezpieczeństwa. Do przedszkola nie przynosimy: 

• budzących agresję zabawek, tj. pistolety, miecze, itp.; 

• zabawek niedostosowanych do wieku dzieci (drobne elementy, itp.) 

• napojów, słodyczy - gumy, cukierki itp 

Są zapewnione przez placówkę, z tego względu prosimy, aby nie zostawiać ich również w szatni. Dzieci podczas 

przygotowania do wyjścia często sięgają po smakołyki zostawione przez rodzica, częstują też innych nie zważając na 

kwestie higieny i alergie innych dzieci 

• lekarstw (podanie tylko za pisemnym upoważnieniem) 

Podawanie ich przez nauczyciela dziecku jest zabronione, a pozostawianie w szatni niesie niebezpieczeństwo 

przypadkowego spożycia przez inne dzieci; 

• kosmetyków (zagrożenie alergii)  

• pieniędzy, drogocennych przedmiotów; za przedmioty pozostawione w szatni, odpowiedzialność ponosi rodzic; 

• zabawek, którymi rodzic nie pozwala się dziecku dzielić z innymi 

Własne zabawki można przynosić do przedszkola w dniu wyznaczonym przez wychowawcę, raz w tygodniu tj. piątek.  

• łańcuszków na szyi (zwłaszcza w młodszych grupach)  

 

7.  Dzieci przyprowadzane i odbierane z przedszkola są tylko przez osoby dorosłe, wskazane w upoważnieniu (więcej informacji w 

"Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci...." - wywieszona w szatni na gazetce dla rodziców.).  

8. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe (więcej informacji w "Procedura przyprowadzania dzieci zdrowych....").  


