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Witamy na stronie
Publicznego Przedszkola
im. Wandy Chotomskiej
w Kozodrzy
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„Mów dziecku, że jest dobre,

że może, że potrafi..."
/J.Korczak/

Publiczne Przedszkole
im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy

Dyrektor: Jerzy Stachnik

Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy

Adres:

ZAPRASZA

Kozodrza 174

- miła i przyjazna atmosfera

39-103 Ostrów

- dbałość o dobro dziecka
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Telefon/Fax:

17 745 13 30

adres e-mail:
e-mail: ppkozodrza@wp.pl

- aktywne metody pracy

- poczucie bezpieczeństwa

- wszechstronny rozwój dziecka
- wykwalifikowana kadra

Rada Rodziców przy P.Przedszkolu im. W. Chotomskiej w Kozodrzy

na rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący:

Wioletta Ochab

Zastępca:

Ewa Dwojak
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Sekretarz:

Iwona Maciołek

Skarbnik:

Agnieszka Rusin

Członkowie:

Iwona Śliwa

Anna Wójcik

Urszula Szpara

Małgorzata Dwojak
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WARTO WIEDZIEĆ

- Nauczyciele realizują własne programy autorskie.
- Oferta zajęć w przedszkolu zapewnia realizacje podstawy programowej, a także jest
poszerzona o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne.
- Nowoczesne metody pracy, a także sposoby postepowania terapeutycznego, które mają
zapewnić dzieciom osiąganie sukcesów rozwojowych.

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 GŁÓWNYM TEMATEM DYDAKYCZNO -

WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZYM JEST „MATEMATYKA W PRZYRODZIE”
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Harmonogram spotkań ogólnych z rodzicami i spotkań w grupach w roku szkolnym
2016/2017:

1. Wrzesień 2017- zebranie informacyjne z rodzicami, wybór Rady Rodziców, modyfikacja
Koncepcji Pracy Przedszkola , wydawanie zaświadczeń o realizacji obowiązku przedszkolnego,
zapoznanie rodziców z Rocznym Planem Pracy dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym na
rok szkolny 2017/2017 - wprowadzenie uwag przez Rodziców.
a) podpisanie umów i upoważnień przez rodziców do odbiór dzieci z przedszkola,
b) zapoznanie lub przypomnienie statutu przedszkola, organizacji pracy przedszkola,
c) przedstawienie programu przedszkola zgodnego z podstawą programową,
d) przedstawienie materiałów pomocniczych – dyskusja,
e) zapoznanie z procedurami i regulaminami obowiązującymi w przedszkolu,
f) przypomnienie praw i obowiązków dziecka.

2. Październik-Listopad 2017- przekazanie wstępnej informacji o przeprowadzonej obserwacji i
diagnozie pedagogicznej.

3. Styczeń 2018- zebranie z rodzicami - półroczne podsumowanie arkuszów diagnostycznych
dzieci 6-letnich oraz arkuszy obserwacji dzieci 3,4,5-letnich na rok szkolny 2017/2018 - sprawy
organizacyjne.

4. Marzec 2018-wstepne podsumowanie realizacji harmonogramu uroczystości przedszkolnych
i konkursów realizowanych w ciągu roku szkolnego 2017/2018.

5. Kwiecień 2018- przekazanie wyników końcowej obserwacji i diagnozy pedagogicznej,
przekazanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
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Nasze Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do godz.16.00

Realizacja Podstawy Programowej od godz. 8.00 do godz. 13.00

Funkcjonuje dwie grupy przedszkolne 3,4 latki i 5,6 latki.

Śniadanie o godz. 8.00

Obiad o godz. 11.30

Podwieczorek o godz. 13.30

Wszelkie informacje odnośnie pobytu dziecka w przedszkolu udzielają wychowawcy
poszczególnych grup oraz dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego. Rodzice bedą na bieżąco
informowani o zebraniach ogólnych.
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