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Drogim Rodzicom, Babciom, Dziadziusiom, Dzieciom i Przyjaciołom
naszego Przedszkola
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2018.
Niech te dni będą wyjątkowym czasem radosnego przeżywania
bliskości, pojednania w gronie rodziny, przyjaciół.
Niech napełnią wszystkich Nadzieją, Miłością i Pokojem.
Dyrekcja
i Grono Pedagogiczne Przedszkola

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA SPOTKANIE WIGILIJNE
W dniu 20 grudnia – serdecznie zapraszamy Rodziców „Krasnali” na
spotkanie wigilijne o godz: 16.00.
W dniu 21 grudnia – serdecznie zapraszamy Rodziców „Żyrafek”” na
spotkanie wigilijne o godz: 16.00.
UWAGA ZAMIANA TERMINÓW SPOTKAŃ WIGILIJNYCH
Zamiana terminów spotkań wigilijnych została podyktowana faktem, iż w środę 20
grudnia Starszacy mają intensywny dzień – warsztaty robotyki do godz: 15.00. Tak więc
korzystniej jest tego dnia już nie planować dla Nich więcej atrakcji.

DYŻUR ŚWIĄTECZNY
Zgodnie z organizacją roku szkolnego zapraszamy na dyżur świąteczny od 27 do 29
grudnia, w godz: 7.00 – 16.00.
W związku z koniecznością zaplanowania organizacji pracy zwracamy się do Rodziców z
gorąca prośbą o złożenie deklaracji dotyczącej udziału dzieci w dyżurze.
Deklarację należy złożyć do 15 grudnia ( lista na tablicy poszczególnych oddziałów).

WYBRANE AKTUALNOŚCI
W dniu 6 grudnia – odwiedzi nas Mikołaj z prezentami
( godz: 11.00 – 12.00).
W dniach: 7 i 21 grudnia - zapraszamy dzielnych pływaków na basen, a
rodziców prosimy o wsparcie w opiece i dokładnym suszeniu dzieci.
W dniu 14 grudnia – planowana jest wycieczka do Teatru Groteska na spektakl pt.
„Kot w butach”.
Wyjazd o godz: 10.30. Powrót ok. godz. 13.40
Wycieczka zostanie jeszcze potwierdzona ( ze względu na możliwe kłopoty ze
strony Teatru).
W przypadku gdyby ta wycieczka nie doszła do skutku, to zamiennie tego dnia
zorganizujemy wyjazd do GYM SPACE
Dla dzieci, które zostały zapisane na listę uczestników zajęć sportowych.
W dniu 15 grudnia – zapraszamy chętnych na sesję zdjęciową.
Tego dnia wszystkie dzieci będą miały wykonane zdjęcie grupowe, które
wykorzystamy przy projektowaniu książeczki o naszym Przedszkolu.
W dniu 18 grudnia – zapraszamy artystów na florystykę, aby przygotować coś
niezwykłego dla rodziców.

GWIAZDKA DLA ZWIERZAKÓW
Gorąco dziękujemy Rodzicom i Dzieciom, którzy pięknie włączyli się do naszej akcji
dobroczynnej i złożyli dary dla bezdomnych zwierząt, w ramach akcji „Gwiazdka dla
zwierzaków”. Dary zostaną przewiezione do Schroniska dla bezdomnych zwierząt na ul
Rybnej.

AKCJA “DZIECI - DZIECIOM”
Od wielu lat w ramach współpracy z Fundacją Dr Clowna organizujemy akcję “Dzieci Dzieciom”. W dniach:
od 4 grudnia do 14 grudnia trwa zbiórka zabawek i książeczek do kącika dla
dzieci przebywających na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Św. Ludwika.
Dary zostaną odebrane przez pełnomocnika Fundacji Dr Clowna.
Pamiętajmy tylko o tym, że nasze dary są wyrazem szacunku dla drugiego
człowieka i powinny być w jak najlepszym stanie, czyste.
Niech ważnym mottem naszego działania staną się słowa Karola Wojtyły: „Człowiek jest
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

KOSZT PACZKI MIKOŁAJKOWEJ
Zwracam się do Rodziców z prośbą, aby w grudniu dokonać wpłaty za paczkę
mikołajkową 25 zł.
SESJA ZDJĘCIOWA P. ANNY GOLICKIEJ
WPŁATA ZADATKU – 15 ZŁ
Rodzice, którzy zapisali swoje dziecko na sesję zdjęciową dokonują wpłaty zadatku
gotówką w wysokości 15 zł, na poczet wywołania zdjęć – GOTÓWĄ w biurze
przedszkola.
Jeśli dziecko nie będzie na sesji zdjęciowej a rodzic zapłacił zadatek zostaje on w pełni
zwrócony.
Czas oczekiwania na zdjęcia: 2 tygodnie
Rodzic przy odbiorze zdjęć uiszcza pozostałą kwotę do zapłaty.
UWAGA: Rodzic ma prawo nie odebrać zdjęć, wtedy nie ponosi
żadnych dodatkowych kosztów, jedynie zadatek, który wpłacił –przepada.
Na sesję zdjęciową prosimy przygotować jeden zestaw ubrań.(ubrania gładkie, raczej
nie we wzory)
PROPOZYCJA:
CHŁOPCY → koszula + spodnie np. jeansy
DZIEWCZYNKI → spódniczka + koszulka/bluzeczka lub sukienka+ jasne, gładkie
rajstopy

