
Biała Podlaska, 9 lipca 2021 roku  

 

Szanowni Państwo  

Rodzice dzieci ze szkolnego oddziału przedszkolnego! 

 

Od 1 września 2021 roku Państwa dzieci rozpoczną edukację w oddziale przedszkolnym NASZEJ SZKOŁY. 

Zapewniam Państwa, że dołożymy wszelkich starań, by pobyt Państwa dzieci  

w grupie przedszkolnej służył ich pełnemu rozwojowi i sprzyjał jak najlepszemu przygotowaniu  

do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 

Oddział przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30. Realizacja podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego odbywać się będzie codziennie  

w godzinach od godziny 8.00 do godziny 13.00. Jest to obowiązkowy czas pobytu dziecka w grupie przedszkolnej.  

W miesiącu wrześniu nauczyciele dokonają diagnozy umiejętności dzieci i na jej podstawie określą indywidualnie dla 

każdego dziecka kierunki wspomagania ich rozwoju. Aktywność dzieci związana z indywidualnym doskonaleniem  

wiadomości i umiejętności odbywała się będzie dodatkowo  w godzinach od 7.00 do 8.00 oraz od 13.00 do 16.30.  

W tych pasmach czasowych oprócz zabawy nauczyciele będą organizowali indywidualne wspomaganie umiejętności 

poznawczych dzieci tak, by jak najlepiej przygotować każdego przedszkolaka do podjęcia nauki w klasie pierwszej 

szkoły podstawowej. 

Nasze dzieci z oddziałów przedszkolnych objęte są szkolnym projektem PLASTUŚ W PRZEDSZKOLU mającym 

na celu przygotowanie mięśni dłoni do nauki poprawnego pisania. Nauczyciele  poprzez stosowanie różnorodnych 

technik plastycznych rozwijają grafomotoryczne umiejętności dzieci, co znajduje bezpośrednie przełożenie  

w nabywaniu przez nie sprawności w pisaniu, która jest jedną z kluczowych umiejętności pierwszoklasisty. Dlatego 

każde dziecko z oddziału przedszkolnego zostaje wyposażone przez szkolę w podstawowe materiały papiernicze, 

które będą wykorzystywane podczas aktywności plastycznej organizowanej w grupie przedszkolnej.  

Grupa przedszkolna odbywa zajęcia w swojej sali wyposażonej w ergonomiczne stanowiska pracy uczniów (ławki  

i krzesła dostosowane do wzrostu ucznia) oraz w indywidualne półki do przechowywania książek i przyborów 

plastycznych.  

Dzieci z oddziału przedszkolnego będą korzystały z: 

- ciepłego napoju do śniadania przyniesionego samodzielnie do szkoły w plastikowym pudełku śniadaniowym, 

-  dwudaniowego obiadu z napojem, 

- podwieczorku.  

Kwoty płatności za wyżywienie (ciepły napój + obiad + podwieczorek) podane zostaną na stronie internetowej szkoły 

w ostatnim tygodniu sierpnia.  

Informuję, że: 

a) rodzice dzieci sześcioletnich nie wnoszą opłat za czas pobytu dziecka w grupie przedszkolnej, 

b) rodzice dzieci pięcioletnich czas pobytu dziecka w grupie przedszkolnej od godz. 8.00 do 13.00 mają bezpłatny, 

natomiast za pozostałe godziny pobytu dziecka w grupie opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.   

W dniach od 26 do 31 sierpnia 2021 roku dostępne będą na stronie internetowej szkoły w zakładce 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE oraz w wejściu do szkoły w tzw. STREFIE DLA RODZICA druki  DEKLARACJI RODZICÓW 

DOTYCZĄCE CZASU POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM.  

Proszę o  wypełnienie DEKLARACJI, a następnie złożenie jej w skrzynce podawczej szkoły usytuowanej przy głównym 

wejściu do szkoły w STREFIE DLA RODZICÓW  lub przesłanie podpisanego dokumentu w formie elektronicznej na 

adres szkoły: e-mail: szkolapodstawowa.nr5bp@gmail.com  w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku do godz. 15.00  

wpisując w temat – DEKLARACJA PRZEDSZKOLNA.  

 Godziny pobytu dziecka w grupie przedszkolnej nie mogą ulec skróceniu w stosunku do tych wykazanych we 

WNIOSKU REKRUTACYJNYM – mogą natomiast, po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły,  ulec wydłużeniu.   

Informuję również, że każda zmiana danych wskazanych w DEKLARACJI wymaga formy pisemnej, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

mailto:szkolapodstawowa.nr5bp@gmail.com


We wrześniu odbędą się spotkania z nauczycielami grup przedszkolnych, na których nauczyciele udzielą 

Państwu wszystkich informacji na temat organizacji wychowania przedszkolnego w NASZEJ SZKOLE oraz odpowiedzą 

na Państwa pytania – o terminie spotkania zostaniecie Państwo powiadomieni.  

 

Nadzór nad organizacją wychowania przedszkolnego w szkolnych oddziałach przedszkolnych sprawuje wicedyrektor 

szkoły Pani Ewa Majewska. 

 

Violetta Chmielewska 

Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej. 

 

 

 

 

 


