INFORMACJA O ODDZIAŁACH
Grupa I dzieci młodsze (sala zielona; parter) oddział czynny od 630 do 1630
– wychowawczyni mgr Jolanta Filipowska
Grupa II dzieci starsze (sala pomarańczowa; parter) oddział czynny od 700
do 1530 – wychowawczyni mgr Urszula Sobocik
Grupa III dzieci młodsze(sala żółta W; piętro) oddział czynny od 800 do 1500
– wychowawczyni mgr Katarzyna Garsztka
Grupa IV dzieci starsze (sala żółta P; piętro) oddział czynny od 800 do 1400
– wychowawczyni mgr Grażyna Grzonka - Nogalska
Grupa V dzieci starsze (sala pomarańczowa; piętro) oddział czynny od 800 do
1300 lub od 1300 do 1800 (w dniach kiedy przypada katecheza oddział czynny od
730 zmiana I lub do 1830 zmiana II
– wychowawczyni mgr Urszula Dolnik
Grupa VI dzieci starsze (sala pomarańczowa; piętro) ) oddział czynny od 1300
do 1800 lub od 800 do 1300 (w dniach kiedy przypada katecheza oddział czynny
od 730 zmiana I lub do 1830 zmiana II
– wychowawczyni mgr Beata Satara
Dzieci młodsze: 2,5 i 3 latki
Dzieci starsze: 4,5 latki oraz 6 latki
W godz. od 630 do 800 bądź od 1400 do 1630 wszystkie dzieci zadeklarowane
gromadzą się w sali I lub II na parterze, która dyżuruje w odpowiednich
godzinach z których też popołudniu będą odbierane przez rodziców zgodnie
z czasem pracy oddziału.
W ramach podstawy programowej w grupach starszych będą zajęcia z języka
angielskiego (2x w tygodniu)
UWAGA! W trosce o zdrowie i higienę naszych podopiecznych prosimy
rodziców o niewchodzenie w butach na salę zajęć.

Realizacja podstawy programowej w godz. od 800 do 1300 (dla II zmiany
od 1300 do 1800). W dniach kiedy zaplanowana jest katecheza podstawa wydłuża
się o pół godziny.
Stawka za każdą rozpoczętą godzinę poza podstawą programową wynosi 1 zł.
Rodzice zobowiązani są do opłacenia faktury za usługi zgodnie z czasem
zadeklarowanym w umowie cywilno – prawnej z dołu do dnia 15 każdego
miesiąca. (przykładowo za m-c wrzesień faktura płatna do 15 października br.).
Faktury wydawane będą u Intendenta do dnia 5 każdego miesiąca.

ŻYWIENIE
Wydawanie posiłków dla dzieci przedszkolnych
830 – śniadanie
1200 - obiad (1330 dla grupy popołudniowej)
1400- podwieczorek (1600 dla grupy popołudniowej)
Koszt posiłków:
Śniadanie – 1 zł
Obiad - 3 zł
Podwieczorek - 1 zł
WAŻNE!
O nieobecności dziecka w przedszkolu Rodzic powinien poinformować
placówkę najpóźniej do godz 800 (niezależnie od zmiany), w przeciwnym razie
naliczone zostaną stosowne opłaty.

