
Organizacja pracy przedszkola od dnia 1-go września 2020r

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci 

Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Planowaliśmy, że wszystko potoczy się jak w
ubiegłych latach . Rzeczywistość jednak znacznie skorygowała nasze zamierzenia, dlatego też
podstawowe informacje odnośnie rozpoczęcia roku szkolnego i organizacji pracy przedszkola
przekażę Państwu w tym liście. 

Przedszkole Nr 86 w Zespole Szkół nr 12 jest czynne od godziny  6.00  do 17.00. Dzieci do
przedszkola przyprowadzane są do godziny 8.00. 

O godzinie 8.00 proponowane  jest dzieciom z grupy Stokrotki, Koniczynki,  Dzwoneczki,
Szafirki,  Słoneczka,  Gwiazdeczki-śniadanie,  Od godziny 8.15  jest  śniadanie  dla   dzieci  z
grupy:   Biedronki,  Żuczki,  Motylki,  Pszczółki,  Mróweczki,  Świerszcze- a więc dobrze by
było,  aby to śniadanie dzieci  zjadły wspólnie.  Po śniadaniu rozpoczynają planowe zajęcia
dydaktyczne. 

Każde  więc  spóźnienie,  nawet  jednego  dziecka  powoduje  w  całej  grupie  niepotrzebne
zamieszanie. 

Drugie śniadanie dla grup młodszych zaplanowane jest od godziny 9.35,a dla grup starszych,
zajmujących sale w części szkolnej  o godzinie 10.05.

 Po zajęciach dydaktycznych dzieci wychodzą na plac zabaw, boisko, spacer. Jest to również
chwila na swobodną zabawę dzieci w sali. 

O godzinie 12.10 dzieci z grup młodszych zapraszane są na obiadek, starsze zaś o godzinie
13.10.  Po  zjedzeniu  obiadku  dzieci  z  grup  młodszych  mają  odpoczynek  –  zwany  w
przedszkolu potocznie leżakowaniem. Dzieci z grup starszych 5-6 latki, mają w tym czasie
zajęcia  relaksacyjne:  czytanie  książki,  słuchanie  bajek,  słuchanie  muzyki  relaksacyjnej  a
następnie zabawy swobodne, gry stolikowe, zabawy zgodnie z zainteresowaniami dzieci. 

Po odpoczynku, w zależności od zaplanowanych działań nauczyciela dzieci grup starszych
mają  zajęcia  utrwalające,  zabawy  swobodne,  zabawy  w  kącikach  zainteresowań,
indywidualną pracę oraz zajęcia dodatkowe. 

O godzinie 14.30 dzieci z grup młodszych zapraszane są na podwieczorek. Natomiast dzieci
starsze o godzinie 15.00. 

W przedszkolu dziecku potrzebne będzie: 
- obuwie na zmianę – oba buciki podpisane,
 - koszulka, majteczki na zmianę,
- dla dzieci 3-4 letnich – pidżama, pościel na leżakowanie – podpisane. Dziecko powinno
znać swoją pidżamę, aby nie miało wątpliwości, że ubieramy je w cudze rzeczy. 
Oglądanie w domu pidżamy jest dobrym momentem aby porozmawiać z dzieckiem dlaczego
musi przebrać się w przedszkolu w tę pidżamę i że nie jest to związane z pozostaniem na noc
w przedszkolu. 

Proszę z dzieckiem przygotować tę wyprawkę, aby znało części swojej garderoby, wiedziało
jak wygląda worek, który pozostanie w szatni na jego indywidualnej półce.

 Jak  zapewne  Państwo  wiedzą  w  placówkach  przedszkolnych  wprowadzone  zostały
szczególne  środki  ostrożności  wynikające  z  wytycznych  przeciwepidemicznych  wydanych
przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Zatem organizacja pracy w naszej placówce jest tym



rygorom podporządkowana. W związku z powyższym informuję, że ograniczony będzie dla
Rodziców wstęp do przedszkola. Oznacza to, że dzieci przyprowadzane do przedszkola będą
odbierane przez pracownika przedszkola przy drzwiach wejściowych. 

Dzieci z grup młodszych tj: Biedronki, Żuczki, Motylki, Pszczółki, Mróweczki, Świerszcze
wchodzą wejściem  od ulicy Świerkowej- wejście nr 1.

Dzieci  z  grup  starszych  tj:  Stokrotki,  Koniczynki,  Dzwoneczki,  Szafirki,  Słoneczka,
Gwiazdeczki wchodzą wejściem od ulicy Jana Lisa- wejście nr 2.

Pracownik zaprowadzi dziecko do szatni, pomoże przebrać się, zmienić obuwie i zaprowadzi
do sali docelowej. Po wejściu do sali dziecko będzie musiało umyć ręce, a następnie dołączy
do grupy dzieci pozostając pod opieką nauczyciela. 

Być może zaistnieje taka sytuacja, że przed oddaniem dziecka do przedszkola trzeba będzie
poczekać w kolejce, zachowując dystans społeczny (min. 1,5 m). Oczekiwanie wiąże się z
wydłużonym czasem.  Proszę  zatem uwzględnić  to  w swoich  porannych  planach,  aby nie
powodować nerwowej sytuacji przed przedszkolem. Proszę jednak przyprowadzać dzieci w
czasie  zadeklarowanym  we  wniosku  o  przyjęcie  dziecka  do  przedszkola,  ponieważ
nauczyciele  przypisani  do  danej  grupy  będą  odbierać  dzieci  w  precyzyjnie  oznaczonym
czasie. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe i w dobrej kondycji.  Dzieci o
obniżonym  samopoczuciu  (z  katarem,  kaszlem,  z  gorączką)  nie  będą  przyjmowane  do
przedszkola. 

Do przedszkola  uczęszczają  dzieci  od 3  do 6  lat.  Najmłodsze  dzieci  bawią  się  i  uczą  w
skrzydle mieszczącym się od ulicy Świerkowej. Tam pracuje grupa „Biedronek”, którą będzie
opiekowała się Pani Ewelina oraz Pani Kasia. 

Grupą „Żuczków” opiekować się będzie Pani Ewelina.

Grupą „Motylków” opiekować się będzie Pani Dorotka. 

Grupa „Pszczółek” to już nasze zuchy, z sali żuczków, które mają już po 4 latka. Tą grupą
będzie opiekować się Pani Iwonka i Pani Ania. W tej grupie dzieci świetnie się znają i chętnie
spędzają czas na wspólnej zabawie. 

Grupa  „Mróweczki”  to  już  dzieci  4-5  letnie,  kontynuujące  wychowanie  przedszkole.   Tą
grupą opiekowała się i nadal będzie Pani Kinga.

 Natomiast  grupą  „Świerszczy”  będzie  opiekować  się  pani  Klaudia  i  pani  Agnieszka.  W
poprzednim roku szkolnym  były uśmiechniętymi, radosnymi biedroneczkami. 

Druga  część  przedszkola  mieści  się  w części  szkolnej  Zespołu  Szkół  nr  12.  Wchodzimy
wejściem od ulicy Jana Lisa. Tam zapraszamy dzieci 5 i 6 letnie.

Grupa „Stokrotek” to  dzieci 6-letnie, które znają swoją Panią Agnieszkę i Panią Jolę.

 Grupa „Konieczynek” to dzieci 6  letnie , które do nas dołączą od pierwszego września. Tą
grupą opiekować się będzie Pani Ania i Pani Nina.

Grupą Szafirków opiekować się będzie Pani Ewelina i Pani Ania. Dzieci w grupie świetnie ze
sobą współpracują i bawią się z Panią.



Grupą „Gwiazdeczek” opiekować się będzie Pani Natalia i Pani Sylwia. Obie Panie są dobrze
znane dzieciom, bo wspólne spędziły wiele fantastycznych chwil na wspólnej zabawie w sali
Dzwoneczków.

Do grupy „Słoneczek” zapraszamy dzieci  i  Panie,  które spędziły wspólnie  czas  na nauce
i zabawie w sali pszczółek. Tą grupą opiekuje się Pani Ania i Pani Wiola.

Do grupy „Dzwoneczków” zapraszamy dzieci , które  w poprzednim roku szkolnym gościły
w sali świerszczy. Panią Beatkę dzieci już  świetnie znają i pewnie czekają z niecierpliwością
na wspólne zabawy.

Wiem, że niektórzy Rodzice bardzo by chcieli porozmawiać z Paniami, by  przekazać istotne
informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka. Dlatego też zostały zorganizowane konsultacje
telefoniczne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych w bieżącym roku szkolnym. 

Pani Ania opiekująca się grupą „Koniczynek”- grupą dzieci 6 letnich, dyżuruje w czwartek-
27 sierpnia  od godziny 9.00-10.00

Pani Ewelina z grupy „Biedronek i Żuczków” dyżuruje w piątek -  28 sierpnia  od godziny
8.00-10.00

Pani Dorotka z grupy „ Motylków” dyżuruje w piątek -  28 sierpnia  od godziny 10.00- 11.00

Pani Ania z grupy ”Pszczółek” dyżuruje w piątek -  28 sierpnia  od godziny  11.00-12.00

Wszystkie Panie dostępne będą pod numerem telefonu; 81 466 46 10 wew 735

Jeśli Państwo nie będą mogli się skontaktować z Paniami z różnych względów, a dziecko jest
uczulone  na  jakieś  pokarmy  proszę  o  przekazanie  takiej  informacji  za  pośrednictwem
maila:beata.owczarek@zs12.lublin.eu

Ponadto, zwracam się z prośbą do wszystkich Państwa Rodziców, abyście przez najbliższe
dwa  tygodnie  osobiście  odbierali  dzieci  z  przedszkola.  Wtedy   państwa  dzieci  łatwiej
i  pomyślniej   przejdą  okres  adaptacji  do  przedszkola  wiedząc,  ze  mama  i  tata  za  chwilę
będzie.

Drodzy Rodzice zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony. Tam znajdą Państwo zawsze
aktualne informacje. 

Pozdrawiam serdecznie i czekam na Was 1-go września, w Przedszkolu Nr 86 w Lublinie.  

Z wyrazami szacunku 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 12

Lucjan Miciuk


