
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH 

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30-17.00 

Dzieci korzystające ze śniadania prosimy o przyprowadzanie do przedszkola do godz.8.00. 

Dzieci bez śniadania do godz.9.00. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola ! 

W celu zaplanowania posiłków nieobecność dziecka w danym dniu należy zgłosić do przedszkola 

telefonicznie do godz.8.30 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: 

Odpłatność za przedszkole należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 14 dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola z adnotacją – imię i nazwisko dziecka. 

W przypadku rodzeństwa, prosimy wykonać przelew za każde dziecko osobno. 

Numer rachunku Samorządowego Przedszkola Nr 94: 43 1020 2892 0000 5902 0590 3630 

Ramowy rozkład dnia dostępny jest na stronie www naszego przedszkola: www.przedszkole94.blizej.info 

Prosimy o: 

- doprowadzanie dzieci tylko do szatni i rozebranie , a pracownik, osoba odpowiedzialna przebywająca na 

szatni zaprowadzi dziecko do grupy 

- systematyczne czytanie informacji i ogłoszeń zamieszczanych na wejściu do przedszkola /ogłoszenia dla 

rodziców/, stronie internetowej oraz wysyłanych mailowo na grupę. 

- nieprzyprowadzanie chorych dzieci do przedszkola, ważne: nie podajemy dzieciom żadnych leków, dzieci 

z katarami, gorączką nie są przyjmowane do przedszkola ! 

- poinformowanie nauczyciela (pisemne oświadczenie) o ewentualnych alergiach i uczuleniach jakie posiada 

dziecko 

- powiadamianie przedszkola o dłuższej nieobecności dziecka, dzwoniąc na telefon przedszkola 12 644 24 46 

- zapewnienie dzieciom odzieży swobodnej oraz odpowiedniej do panującej aury: luźne spodnie 

i podkoszulki, buty i pantofle w odpowiednim rozmiarze najlepiej zapinane na rzepy, by dziecko nie 

miało problemu z samodzielnym jego założeniem. 

Dzieci mogą być odebrane z przedszkola tylko przez osoby dorosłe, oraz osoby, które mają 

upoważnienie zgłoszone wcześniej przez rodziców. 

- prosimy o DOKŁADNE uzupełnianie tych upoważnień, 

- jeżeli planują Państwo, że dziecko zostanie odebrane jednorazowo przez osobę, której nie 

ma w upoważnieniu, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nauczyciela i przygotowanie upoważnienia 

na ten właśnie dzień. 

Zajęcia dodatkowe bezpłatne w Naszym przedszkolu: zajęcia umuzykalniające, zajęcia taneczne, język 

angielski. 

TELEFON DO PRZEDSZKOLA: 12 644 24 46 

Szczegółowe informacje dotyczące grup zostaną Państwu przekazane na początku września podczas 

zebrań w przedszkolu. 


