
Uroczystości przedszkolne na I semestr 2018/2019 - NP Jodłowa 

09.11.2018 - Święto Niepodległości  

- prosimy ubrać dzieci na biało czerwono  

- rozstrzygnięcie konkursów plastycznych  

 14.11.2018 -   Pasowanie na Przedszkolaka- 

- pasujemy tylko dzieci nowe  (nieobecno podczas ostatniego pasowania) 

- pozostałe dzieci występują ale nie są pasowane, tylko odnawiają śluby pasowania 

- uroczystość podzielona na 2 grupy  

                       # godz. 10.00 - Maluszki i Krasnale  

                       # godz. 13.00 - Starszaki i Średniaki  

- w tym dniu Krasnale i Maluszki po występie  idą  z rodzicami do domu  

- w tym dniu Starszaki i Średniaki po występie idą z rodzicami do domu (bez podwieczorku) 

- stroje zapewnia przedszkole dla grup "Starszaki i Średniaki"  (tylko dziewczynki przynoszą białe rajtuzki) 

- stroje zapewnia częściowo przedszkole dla grup "Maluszki i Krasnale" (dziewczynki przynoszą rajtuzki, białe bluzeczki, chłopcy 

białe koszule).  

- uroczystość bez poczęstunku, 

- każde dziecko otrzyma upominek i dyplom 

- występ dla rodziców, prezentujący nabyte umiejętności dzieci 

23.11.2018 Dzień Pluszowego Misa  

- każde dziecko przynosi do przedszkola pluszowego misia z domu  

29.11.2018 - Zabawa andrzejkowa dla dzieci (tańce i wróżby) 

- przygotowanie poczęstunku dla dzieci przez rodziców (wg rozpiski) 

- przebranie dzieci za postacie bajkowe 

- zabawa w godzinach pracy przedszkola (od 9.30 do 12.00) bez udziału rodziców, chętnych rodziców serdecznie zapraszamy 

- obiad potrwa do godziny 13.00 (o tej godzinie proszę zgłosić się po dzieci jedzące obiady) 

- dzieci nie zostające na obiad należy odebrać o godzinie 12.00 

-przerwa w zabawie - 10.30  - przewidziany poczęstunek dla dzieci 

03.12.2018 - Wizyta świętego Mikołaja godz. 13.00 

- prezenty dla dzieci zakupione przez rodziców z przedszkola 

- wizytę Mikołaja rozpoczniemy o godzinie 13.00  

- można zapisać dzieci na obiad (lista zapisów) 

- dzieci bez czesnego należy wybrać do godziny 14.00 

- prezenty otwierane będą dopiero w domu  

- ustalenie stawki na prezent (ok. 25 zł - 30 zł) ??? 

- zdjęcia dzieci z Mikołajem (koszt 10 zł) - lista zapisów 

- kwestia zakupy prezentów i zapakowania - osoby odpowiedzialne, ustalenie stawki 

- przedszkole przekazuje książkę o wartości 7 zł do na dziecko do każdej  paczki  

12.12.2018 - Rozstrzygnięcie konkursu świątecznego (Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy). 

- dowolna liczba prac, każde dziecko może wraz z rodzicem wykonać ozdobę świąteczną  

- termin składania prac do 07.12.2018 

14.12.2018 - Malowanie bombek świątecznych  

- prosimy o zakupienie dla każdego dziecka po jednej bombce (wielka) w dowolnym kolorze, nie przyozdobionej, najlepiej 

plastikowa. 

18.12.2018 - Nasze świąteczne stroiki  

- bardzo prosimy o przyniesienie do przedszkole żywych gałązek i dowolnych ozdób świątecznych, które wykorzystamy do zrobienia 

stroików, które następnie dzieci zabiorą do domu 

20.12.2018 - wspólna Wigilia i kolędowanie 

- dania wigilijne zostaną zamówione z cateringu (barszcz z uszkami, pierogi lub ryba, makowiec zawijany) - koszt jak za obiad - dla 

wszystkich dzieci, opłata zostanie naliczona na koniec miesiąca 

- w tym dniu prosimy o odświętne ubranie dzieci 

- wigilię rozpoczniemy o godzinie 12.30  

- po wigilii wspólne kolędowanie, zabawy  

- dzieci bez czesnego należy odebrać o godziny 14.00 

 

28.12. 2018- Sylwester w przedszkolu (piątek) 

- tego dnia prosimy ubrać dzieci elegancko (dziewczynki mogą mieć suknie :) 

- zabawa taneczna odbędzie się w godzinach pracy przedszkola (od 9.30 do 12.00) 

- prosimy wyznaczonych rodziców o przygotowanie poczęstunku, obecność rodziców nie jest obowiązkowa, chętnych serdecznie 

zapraszamy 

- przerwa w zabawie - 10.30  - przewidziany poczęstunek dla dzieci 



- obiad potrwa do godziny 13.00 (o tej godzinie proszę zgłosić się po dzieci jedzące obiady) 

- dzieci nie zostające na obiad należy odebrać o godzinie 12.00 

 

30.01.2019 - Dzień Babci i Dziadka  

- wszystkim babciom i dziadkom wręczone zostaną zaproszenia 

- uroczystość z poczęstunkiem , bardzo prosimy wyznaczone osoby o przygotowanie poczęstunku (wg rozpiski) 

uroczystość z podziałem na grupy  

               - Maluszki i Krasnale godz. 10.00 

               - Starszaki i Średniaki godz. 13.00  

- prosimy chętnych rodziców o wcześniejsze przybycie (na 9.00  lub 12.00 ) o pomoc w przygotowaniu sali , krojeniu ciasta itp.) 

- przedszkolaczki przygotują przedstawienie oraz wręczą upominki 

- informacja o strojach przekazana zostanie w późniejszym terminie; 

- w tym dniu Krasnale i Maluszki po występie  idą  z rodzicami lub dziadkami  do domu (bez obiadu) 

- w tym dniu Starszaki i Średniaki po występie idą z rodzicami lub dziadkami do domu (bez podwieczorku) 

- bardzo prosimy kilku  rodziców o pozostanie po uroczystości i pomoc w uporządkowaniu przedszkola 

- obecność rodziców nie jest obowiązkowa (jeżeli są dziadkowie) 

 

08.02.2019 - Zabawa karnawałowa (piątek) 

- przygotowanie poczęstunku dla dzieci przez rodziców (wg rozpiski) 

- przebranie dzieci za postacie bajkowe lub inne 

- zabawa w godzinach pracy przedszkola (od 9.30 do 12.00) bez udziału rodziców, chętnych rodziców serdecznie zapraszamy 

- obiad potrwa do godziny 13.00 (o tej godzinie proszę zgłosić się po dzieci jedzące obiady) 

- dzieci nie zostające na obiad należy odebrać o godzinie 12.00 

-przerwa w zabawie - 10.30  - przewidziany poczęstunek dla dzieci 

 

11.02.2019  do  24.02.2019  - FERIE ZIMOWE - zapisy na dyżur 

 

  

 

 

 

Konsultacje indywidualne z wychowawcami grup: 

 

1. gr. "Starszaki" - P. Ewelina Dubas 

• poniedziałki  8.00 - 9.00 

2. gr. "Średniaki" - P. Barbara Zięba 

• wtorki 8.00 - 9.00 

3. gr. "Maluszki"- P. Anna Maziarka - Grodzka 

• środy 8.00 - 9.00 

4. gr. "Krasnale" - P. Anna Antas 

• czwartki 8.00 - 9.00 

 

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przybycia w celu organizacji pracy grupy danego wychowawcy.  

 

Na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole-jodlowa.pl znajdują się dokumenty, z którymi proszę się indywidualnie 

zapoznać (unikniemy wówczas długiego siedzenia na zebraniu). Są to: 

• Regulamin Przedszkola 

• Statut Przedszkola 

• Metody pracy każdej z grup 

• Oferta edukacyjna Przedszkola 

• Oferta zajęć dodatkowych  

• Informacje o kosztach pobytu oraz kadrze pedagogicznej 


