Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie
żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje
nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości.
Maria Montessori
Serdecznie witamy w imieniu całej społeczności Miejskiego
Przedszkola nr14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori
w Nowym Sączu, dzieci wraz z rodzinami, zarówno tych którzy już
uczęszczają do naszego przedszkola jak i rozpoczynających edukację
przedszkolną.
Poradnik ten powstał dla Was Rodzice, aby służył wam radą i
przekazał najważniejsze informacje dotyczące organizacji naszej
placówki. Bardzo zależy nam aby w naszej placówce stworzyć,
przyjazną rodzinną i bezpieczną atmosferę, która sprzyja rozwojowi
naszych wychowanków.
LOGO PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole nr14 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Montessori
33-300 Nowy Sącz
ul. Nawojowska 9
Sekretariat: TEL/FAX. 18 442 32 83
Email: mp14nsacz@interia.pl
Strona internetowa: www.przedszkole14.eu, facebook

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA
MISJA PRZEDSZKOLA
„ Nasze przedszkole to miejsce, w którym zapewniamy opiekę,
wychowanie i naukę w atmosferze bezpieczeństwa i tolerancji,
w duchu idei integracji i pedagogiki Marii Montessori”.
FILOZOFIA I CELE PRZEDSZKOLA
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Zapewniamy każdemu dziecku warunki do indywidualnego i
wszechstronnego rozwoju mającą na celu przygotowanie dziecka do
podjęcia edukacji szkolonej,
Wychowujemy i uczymy dzieci w duchu idei pedagogiki Marii
Montessori ,
Stosujemy aktywizujące metody pracy z dziećmi, rodzicami oraz
środowiskiem,
Pomagamy dzieciom poznawać, tworzyć i rozumieć siebie i
otaczający je świat ,
Inspirujemy do samodzielnego odkrywania świata , uczymy
samodzielności
Wspomagamy rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi , ważna jest dla nas szeroko rozumiana integracja
Staramy się realizować działania służące budzeniu przywiązania do
tradycji i kultury własnej rodziny, regionu i naszego kraju w
powiązaniu z dziedzictwem kulturowym Europy.
Aktywnie współpracujemy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym

KADRA PRZEDSZKOLA
Przedszkole zatrudnia miłą, serdeczną w pełni
wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrę pedagogiczną. Wszyscy
nauczycieli posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego . Nauczyciele pracujący w grupach Montessori
ukończyli studia podyplomowe lub programy w zakresie pedagogiki
Marii Montessori.
TRADYCJE KULTUROWE
Nasze przedszkole jest otwarte na świat i ludzi. Ważne są dla
nas tradycje kulturowe związane z naszym regionem, ojczyzną oraz
różnorodną kulturą świata. W przedszkolu działa dziecięcy zespół
folklorystyczny „Sądeckie Dzieci”, który poprzez swoją działalność
kultywuje zwyczaje i tradycje pięknej ziemi sądeckiej. Od wielu lat
uczestniczymy w ogólnopolskich oraz
międzynarodowych
programach i projektach. Często gościmy w naszym przedszkolu
zagranicznych gości, studentów którzy przybliżają naszym
wychowankom świat; języki, nacje, kulturę , różnorodność i piękno
naszego świata. W naszym przedszkolu szanujemy przekonania
religijne wszystkich rodzin i nauczycieli. Realizujemy edukację
wielokulturową, zachęcając rodziny do dzielenia się z nami
elementami swoich tradycji. Odnosimy się do wartości
uniwersalnych,
tolerancja i miłość do drugiego człowieka,
poszanowanie świata roślin i zwierząt. Dzieci mogą uczestniczyć
w lekcjach religii , jeśli taka będzie wola rodziców.
W placówce wprowadza się elementy obchodzenia świąt uznanych
w Polsce za narodowe, a więc także święta kościelne. Rodzice

zawsze mogą zaproponować podzielenie się z innymi dziećmi
tradycjami i sposobami obchodów świąt dla nich ważnych.
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HISTORIA PRZEDSZKOLA, WAŻNE DATY I WYDARZENIA
Historia przedszkola rozpoczęła się w roku szkolnym 1977/1978.
W tedy to właśnie ówczesne władze 1 września 1977 roku dokonały
uroczystego otwarcia placówki. Od tamtej pory wiele się zmieniło,
zarówno w kwestii modernizacji budynku, placu zabaw jak i
organizacji pracy placówki. Dzięki zaangażowaniu władz miasta jak i
pracowników, rodziców oraz darczyńców , stworzyliśmy specjalne
otoczenie, miejsce przyjazne dziecku oraz rodzinie, otoczenie w
którym realizujemy pedagogikę Marii Montessori.
W trzech grupach realizujemy metodę Marii Montessori. Jedna
z grup montessoriańskich jest również grupą integracyjną.
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Ważne daty i wydarzenia:
1 września 1977 uroczyste otwarcie nowo wybudowanego
przedszkola
1980 – 1994 placówka zostaje przedszkolem ćwiczeń dla
studentów Studium Wychowania Przedszkolnego w Nowym
Sączu
1990- 1995 w przedszkolu działał oddział dla dzieci głuchych i
niedosłyszących
1 września 1994 utworzenie oddziału integracyjnego
1 września 1995 utworzenie I oddziału montessoriańskiego
2002 - uroczyste obchody 25 lecia przedszkola
2007- jubileusz 30 lecia przedszkola wraz z nadaniem
przedszkolu imienia Marii Montessori
2007 - utworzenie II oddziału montessoriańskiego
2008 - rozpoczęcie działalności przy przedszkolu Sądeckiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci „Złota Rybka”
od 2008 objęcie oddziałów montessoriańskich patronatem
Polskiego Stowarzyszenia Montessori
2011 - utworzenie III oddziału montessoriańsko-integracyjnego
2014 - zmiana nazwy naszego przedszkola na Miejskie
Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im Marii
Montessori.
2015- obchody 20-lecia realizacji pedagogiki Marii Montessori,
uroczyste otwarcie nowego placu zabaw przy przedszkolu, przy
przedszkolu dzięki pracy społecznej Sądeckiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci "Złota Rybka".
2017- rodzinny festyn z okazji 40-lecia przedszkola.

SPOŁECZNOŚĆ PRZEDSZKOLNA
Nasza przygoda z pedagogiką Marii Montessori rozpoczęła się
w 1995 roku. Prekursorką i naszym przewodnikiem była Julie
Boudreaux, która przyjechała z USA do Nowego Sącza. Julie była
pierwszym nauczycielem dzieci , nauczycieli i rodziców; przywiozła
pierwszy zestaw materiałów montessoriańskich, wprowadziła
innowację pedagogiczną, którą realizujemy już 20 lat, wciąż
doskonaląc nasze umiejętności oraz
zdobywając nowe
doświadczenia. W tych czasach była to pierwsza grupa
montessoriańska w województwie nowosądeckim.
Na przełomie 20 lat bardzo wiele się zmieniło. W 2007 roku
podczas
jubileuszu 30-lecia istnienia placówki, przedszkole
otrzymało imię Marii Montessori, w tym samym roku dzięki
sponsorom i pracownikom przedszkola udało się nam otworzyć
drugi oddział montessoriański. Ważną dla nas datą było uzyskanie w
2008 roku patronatu Polskiego Stowarzyszenia Montessori, niewiele
placówek w Polsce taki patronat posiada. W 2009 roku powstało
przy przedszkolu Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Złota
Rybka”, członkami stowarzyszenia są pracownicy przedszkola,
rodzice wychowanków oraz osoby z nami zaprzyjaźnione. Jednym z
priorytetów stowarzyszenia jest wspieranie edukacji przedszkolnej
oraz propagowanie pedagogiki Marii Montessori. W 2011 powstała
kolejna, trzecia grupa montessoriańska . W 2015 roku podczas
pikniku rodzinnego odbyło się uroczyste otwarcie nowego,
naturalnego placu zabaw dla naszych wychowanków oraz otwarcie
wystawy „ Odkryjmy Montessori -20 lat realizacji pedagogiki Marii
Montessori w naszym przedszkolu”.

Klasy montessoriańskie w naszym przedszkolu są
wyposażone w bogaty materiał rozwojowy, który systematycznie
wzbogacaliśmy przez ponad 20 lat. Specjalnie przygotowane
otoczenie wprowadza dzieci w świat niezależności od dorosłych,
samodzielności,
świat
zmysłów
,
edukacji
językowej,
matematycznej, świat odpowiedzialności, wolności, zasad i reguł.
Dzieci uczęszczające do tych grup są w różnym wieku (od 3 do 6 lat),
służy to kształtowaniu postaw społecznych jak i niesieniu pomocy
młodszy, chorym , niepełnosprawnym ale również jako wzorzec
starszych kolegów dla młodszych.

Przez 20 lat realizacji pedagogiki montessoriańskiej
nauczyciele pracujący w klasach montessoriańskich uzyskali
odpowiednie
wykształcenie,
stali
się
nauczycielami
montessoriańskimi. Przedszkole aktywnie i z sukcesami uczestniczy
w
wielu
projektach
lokalnych,
ogólnopolskich
jaki
międzynarodowych. W latach 2014-2018 uczestniczyliśmy w
międzynarodowym projekcie „Montessori Triangle”, który polegał
na wizytach i wymianie doświadczeń z placówkami Montessori w
Polsce, USA, Azerbejdzanie . Przedszkole współpracuje z wieloma
placówkami montessoriańskimi, organizacjami pozarządowymi
stowarzyszeniami, takimi jak Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Złota Rybka, Polski Instytut Montessori, Polskie
Stowarzyszenie
Montessori,
Sursum-Corda,
Małopolskie
Towarzystwo Oświatowe, Federacja Polek w Kanadzie. Swoją
wiedzą i doświadczeniem dzielimy się biorąc udział w różnorodnych
warsztatach, konferencjach również międzynarodowych, w
przedszkolu prowadzone są praktyki zawodowe dla studentów z
wielu polskich i zagranicznych uczelni.
Pedagogika Montessori kojarzona jest w historii oświaty i
wychowania z ruchem "nowego wychowania", „pedagogiką
wychodzącą od dziecka", współcześnie zaś z "pedagogiką
alternatywną”, pedagogiką humanistyczną. Znana i ceniona na
całym świecie , najwięcej placówek montessoriańskich znajduje się
w Niemczech, Holandii, USA, Kanadzie. Mam nadzieję, że poznacie
Państwo niezwykłą kobietę oraz założenia jej pedagogiki, zanim
dokonacie świadomego wyboru tej koncepcji wychowania dla
swojego dziecka.
Dokładamy starań aby w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze
bardzo dobrze przygotować dzieci do kolejnego szczebla edukacji w
duchu idei pedagogiki Marii Montessori, integracji , tolerancji,

otwartości do świata i ludzi. Uczestniczymy w wielu ważnych
programach ogólnopolskich , takich jak; „Cała Polska czyta
dzieciom”- czytamy dzieciom codziennie oraz rozwijamy
zainteresowania czytelnicze dzieci. Szczycimy się wieloma
wyróżnieniami
oraz
medalem
kampanii
za
najlepiej
przeprowadzoną akcję w 2009 roku oraz wyróżnienia i dyplomy w
kolejnych latach. Uczestniczymy również w akcjach charytatywnych
zbieramy plastikowe nakrętki dla naszego niepełnosprawnego
wychowanka, wspieramy dzieci z domów dziecka uczestnicząc w
akcji „Góra Grosza”. W naszym przedszkolu stworzyliśmy specjalne
otoczenie dla rozwoju różnorodnych zdolności i zainteresowań
dzieci. W przedszkolu działa zespół folklorystyczny „Sądeckie
Dzieci”, kółko teatralne, kółko plastyczne. Teatr w życiu naszego
przedszkola odgrywa szczególną rolę . Przedszkole przez 13 lat było
organizatorem Przeglądów Form Teatralnych skierowanych do
dzieci z miejskich przedszkoli Nowego Sącza. Każdego roku przegląd
odbywał się pod innym hasłem. Co roku dzieci wraz z nauczycielami
i pracownikami przedszkola przygotowują spektakl wystawiany w
teatrze. Często powstaje on we współpracy z rodzicami. Każda
grupa w naszym przedszkolu ma swoją nazwę, logo oraz hymn
przedszkola.

INFORMACJE OGÓLNE

REZYGNACJA Z PRZEDSZKOLA LUB WYPIS DZIECKA

GODZINY OTWARCIA

Dyrektor może wypisać dziecko w uzasadnionych przypadkach:
Zaleganie 2 miesięczne z opłatą za przedszkole powoduje
wypisanie dziecka z przedszkola oraz rozpoczęcie postępowania
egzekucyjnego.
Jeżeli rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które
uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu.
Jeśli rodzice nie współpracują z przedszkolem, co sprawia, że
zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze nie mogą być
osiągnięte.
Dziecko swoim stanem zdrowia lub zachowaniem stwarza
zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego i innych dzieci.
Rodzice mogą sami wypisać dziecko z przedszkola , po
uregulowaniu wcześniejszych odpłatności.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku
w godz. 6:00 – 17:00
W okresie wakacji przedszkole pełni dyżur przez jeden miesiąc
(lipiec lub sierpień), ustalany co roku przez Urząd Miasta. Zapisy na
dyżur wakacyjny należy dokonać w miesiącu maju każdego roku.
Przedszkole jest placówką nie feryjną więc pracujemy również w
czasie ferii zimowych.
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
Dzieci przyjmowane są do przedszkola w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności oraz o jednolite dla wszystkich przedszkoli
miejskich kryteria. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co
roku w marcu na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca w danej
placówce. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola
składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego 7 dni
przed rozpoczęciem rekrutacji na nowy rok szkolny. Regulamin
rekrutacji (kryteria, harmonogram, wnioski, oświadczenia)
dostępny jest na stronie internetowej oraz w placówce przedszkola.
Ze względu na specyfikę pracy naszego przedszkola, rodzice w
zależności od wolnych miejsc mają wybór do jakiej grupy zapisać
swoje dziecko czy do grupy konwencjonalnej czy do grupy
montessoriańskiej. Dla dzieci nowo przyjętych oraz ich rodziców
realizujemy program adaptacyjny.

PŁATNOŚCI
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu uzależniona jest od ilości
godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilości posiłków .
Bezpłatna podstawa programowa odbywa się w naszym
przedszkolu w godzinach 8:00-13:00, w tych godzinach pobyt
dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. Opłata za każdą godzinę
ponad podstawę programową wynosi 1 zł . Opłata za żywienie
dziecka wynosi: 3 posiłki (śniadanie-1 zł, obiad- 3zł, podwieczorek1 zł) 5,-zł za każdy dzień. Można wybrać dowolną ilość posiłków w
zależności od godzin pobytu dzieci w przedszkolu.

Opłaty za
przedszkole dokonuje się za łączny czas
faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu wykraczający poza
bezpłatną realizację podstawy programowej. Opłata za każdą
rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową wynosi 1,-zł.
Rodzice dzieci 6-letnich realizujących roczne przygotowanie do
szkoły tej opłaty nie uiszczają. Bardzo ważne jest, aby Państwo
wpłacali dokładnie taką kwotę, która jest przekazywana Państwu
do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta bankowego
przedszkola, z podaniem imienia i nazwiska dziecka do której grupy
dziecko uczęszcza. Rodzice co miesiąc podpisują potwierdzenie
odbioru opłat za przedszkole. Od tego dnia mają Państwo 14 dni na
zapłacenie należności. Gdy opłata nie zostanie odnotowana na
koncie przedszkola w/w terminie przedszkole , przedszkole
przekazuje pisemną listę dłużników do Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta , który wszczyna postępowanie egzekucyjne. Zgodnie z
art.60 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2018 poz.800) w
przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego rodzice ponoszą
wszelkie koszty postępowania a egzekucja możliwa jest z programu
500+.
Przedszkole posiada konto w banku ING , zachęcamy aby
dokonywać wpłat w tym właśnie banku gdyż opłaty dokonywane są
bez dodatkowych opłat, przelew jest tego samego dnia jest na
koncie przedszkola.
Przez okres wakacyjny nie pobieramy opłat za przedszkole, wyjątek
stanowią dzieci uczęszczające na dyżur wakacyjny, wtedy naliczane
są opłaty za dany miesiąc.
Na początku roku ubezpieczamy dzieci zbiorowo w firmie
ubezpieczeniowej.
Mogą
Państwo
ubezpieczyć
dziecko
indywidualnie, o tym fakcie proszę poinformować nauczycieli w
grupie. Jest to opłata jednorazowa dziecko jest ubezpieczone na

okres roku przez 24 godziny na dobę. Opłatę na ubezpieczenie
dziecka dokonujemy w sekretariacie przedszkola. Termin wpłaty ,
warianty ubezpieczenia oraz Firma Ubezpieczeniowa zostaną
podane na początku roku szkolnego.
Przedstawiciele Państwa czyli Rada Rodziców ustala na początku
roku wysokość kwoty na tzw. Radę Rodziców. Fundusze te
przeznaczane są na różnorodne działania wynikające z planu pracy
przedszkola tj. organizacja Mikołaja, zabawy, teatrzyki, przejazdy
dzieci, wycieczki, pamiątki na zakończenie przedszkola, itp. Nie są
to działania finansowane przez Urząd Miasta. Fundusze na Radę
Rodziców wpłacamy w sekretariacie przedszkola w dwóch ratach.
Terminy i wysokość składki na dany rok szkolny ustalone zostaną
po pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców.

ORGANIZACJA DNIA W PRZEDSZKOLU
Plan dnia dostosowany jest do potrzeb rozwojowych dzieci
w wieku 3–6 lat. W grupach konwencjonalnych zapewniamy pracę
z dziećmi w blokach tematycznych realizowanych głównie w oparciu
o autorskie programy poszczególnych nauczycieli oraz podstawę
programową wychowania przedszkolnego. Każda grupa może
dostosować swoją organizację dnia do swoich potrzeb do
ramowego planu dnia.

PLAN DNIA W GRUPACH KONWENCJONALNYCH
6.00 - 8.00- schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne
służące realizacji pomysłów dzieci , zabawy integrujące grupę,
ćwiczenia poranne .
8.00 - 13.00- Realizacja bezpłatnej Podstawy Programowej
Wychowania Przedszkolnego
8.15- 8.30 –śniadanie
8.30-9.00- czynności samoobsługowe, przygotowanie do zajęć
9.00 – 12.00- organizowanie przez nauczycielki sytuacji
edukacyjnych sprzyjających rozwojowi dziecka, rozwijanie
różnorodnych form twórczości dzieci działania plastyczne,
muzyczne, ruchowe, werbalne, inicjowanie, projektowanie i
organizowanie działań przez nauczycielkę i dzieci w sali oraz
ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne lub inna spontaniczna
działalność dzieci.
12.00- 12.30 obiad
12.30- 13.00- odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, głośne
czytanie lub słuchanie bajek , młodsze dzieci w zależności od
potrzeb odpoczywają dłużej do godz.14.00
13:00- 14:00- zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, grupowa,
zabawy swobodne
14.15- 14.30- podwieczorek
14.30 -praca w zespołach; gry i zabawy dydaktyczne, zabawy w
ogrodzie przedszkolnym, ćwiczenia indywidualne z dzieckiem,
15.00- 17.00- zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym,
prace porządkowe w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się
dzieci do domu; rozmowy indywidualne z rodzicami.

PLAN DNIA W GRUPACH MONTESSORI
W grupach montessoriańskich najważniejszym celem jest
umożliwienie dzieciom wszechstronnego rozwoju poprzez pracę i
zabawę z materiałem Montessori. Taka organizacja dnia pozwala na
rozwój koncentracji, polaryzację uwagi i wzrost samodzielności
dzieci.
6.00 - 8.00- schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne
służące realizacji pomysłów dzieci .
8.00 - 13.00- Realizacja bezpłatnej Podstawy Programowej
Wychowania Przedszkolnego
Od 8.00 – śniadanie montessoriańskie (chętne dzieci same
przygotowują sobie posiłek)
8.00 – 11.00 - praca własna dziecka z materiałem rozwojowym
11.00-12.00 - praca w kręgu ,codzienny pobyt na świeżym
powietrzu
12.00- 12.30 – wspólny obiad
12.30-13.00– odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, głośne
czytanie dzieciom, młodsze dzieci w zależności od potrzeb
odpoczywają
13.00- 14.15 -praca własna z materiałem Montessori
14.15-14.30 - podwieczorek
14.30 - 17.00 - zajęcia dodatkowe, zajęcia świetlicowe, praca w
zespołach; celebrowanie urodzin dzieci, zabawy w ogrodzie
przedszkolnym, prace porządkowe na półkach, rozchodzenie się
dzieci: rozmowy indywidualne z rodzicami.

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI
Ze względu na dobro i rozwój dzieci, prosimy aby dzieci były
przyprowadzane do przedszkola do godziny 8.00 wówczas w
przedszkolu rozpoczyna się
realizacja bezpłatnej podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia edukacyjne w
grupach tradycyjnych oraz najważniejszy czas pracy własnej dziecka
– praca z materiałem rozwojowym w grupach Montessoriańskich.
Niepunktualne przyprowadzanie dzieci zaburza codzienną rutynę
dziecka oraz brak możliwości poświęcenia dzieciom czasu na
wejście do grupy.
W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola
prosimy aby dzieci wchodziły do sali bez rodziców i starały się nie
przeszkadzać pracującym już dzieciom. Jest to ważne, gdyż każde
wejście i wyjście osób trzecich rozprasza koncentrację pracujących
dzieci. Nauczyciele, zgodnie z przepisami oraz bezpieczeństwem
dzieci mają obowiązek rejestrować godzinę przyprowadzania i
odbierania dzieci.
W przedszkolu witamy i żegnamy się przez podanie ręki.
Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas bardzo ważne, dlatego powstał
regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci . Dziecko może być
odbierane z przedszkola przez rodziców lub osoby do tego pisemnie
upoważnione. W przypadku odbioru dziecka przez osoby, które nie
są wpisane na upoważnieniu , nauczyciel nie może pozwolić na jego
odebranie przez te osoby.
W takim przypadku nauczyciel
kontaktuje się z rodzicami i powiadamia ich o tym fakcie. Prosimy
pamiętać o tej ważnej kwestii i odpowiednio wcześniej dokonać
niezbędnych formalności. Dziecko nie zostanie wydane osobom,
które są pod wpływem alkoholu lub istnieje podejrzenie o zażyciu
narkotyków.

Przy pożegnaniu podanie ręki jest sygnałem dla nauczyciela , że
opiekę i odpowiedzialność za dziecko przejmuje rodzic. Ze
względów bezpieczeństwa prosimy
zapoznać się z pełnym
regulaminem odbierania i przyprowadzania dzieci, który jest
dostępny w sekretariacie przedszkola. Zawsze na początku roku
nauczyciele zapoznają rodziców z tym regulaminem a rodzice
wypełniają odpowiednie oświadczenia.
Ze względów bezpieczeństwa na terenie przedszkola zamontowany
jest domofon oraz system monitoringu. kamery znajdują się w
szatni przedszkola oraz na terenie ogrodu. Ze względów
organizacyjnych prosimy w godzinach 6.00-7.30 oraz 14.30-17.00
dzwonić na szatnię . W tych godzinach na szatni znajduje się osoba
pełniąca dyżur , która jest odpowiedzialna za koordynację
przyprowadzania i odbierania dzieci. W przypadku wcześniejszego
odbioru dziecka, prosimy o dzwonienie domofonem do grupy
swojego dziecka, poinformowanie o tym fakcie nauczycieli lub
dyrektora przedszkola.
Ważną kwestią jest również moment odbierania dzieci z placu
zabaw. Rodzic odbierający w tym momencie dziecko, podchodzi do
nauczyciela i zgłasza fakt jego odbioru. Należy pamiętać, że
odpowiedzialność za dziecko, które przebywa na terenie
przedszkola w obecności rodzica ponosi rodzic. Kwestie związane z
nieterminowym odbieraniem dziecka z przedszkola opisane są w
wyżej wymienionej procedurze.
PARKING
Placówka nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie
przedszkola. Prosimy szukać miejsc parkingowych w pobliżu
budynku; przy ulicy Konopnickiej lub Nawojowskiej.

RODZIC W PRZEDSZKOLU
Współpraca z rodzicami jest dla nas sprawą priorytetową. Do
przedszkola przyjmowane są bowiem dzieci wraz z rodzinami. Od
efektywnej i dobrej współpracy rodziców z przedszkolem zależy
wszechstronny rozwój dzieci oraz przedszkola. Rodzic jest
zobowiązany do aktualizacji danych teleadresowych podanych w
dokumentach dotyczących dziecka. Dla zapewnienia najlepszego
wspomagania rozwoju dziecka, rodzic zobowiązany jest do
współpracy w zakresie wychowawczym, opiekuńczym i
edukacyjnym. Prosimy o dzieleniem się ważnymi wydarzeniami i
informacjami dotyczącymi dziecka, informacje te pozwolą w pełni
zrozumieć funkcjonowanie dziecka oraz wesprzeć je w
ewentualnych trudnościach.
Serdecznie zapraszamy rodziców do aktywnego uczestniczenia
w życiu przedszkola poprzez swój udział :
• w działalności Rady Rodziców,
• w organizacji imprez i uroczystości ,
• sponsorowaniu nagród dla uczestników konkursów, darowizny
finansowej dla stowarzyszenia,
• aktywny udział w stowarzyszeniu
• udział w takich działaniach jak:(pomoc w wykonaniu dekoracji,
pieczeniu ciast, itp.),
• pomoc w organizacji wycieczek ( jako dodatkowa opieka),
• udział w programach , projektach , jak Cała Polska Czyta
Dzieciom ( czytanie książek), udział w konkursach rodzinnych,
• udział w projekcie rodzice-nauczycielami (prezentacja swojego
zawodu, prowadzenie warsztatów , zajęć dla dzieci, rodziców)
zapraszanie dzieci do swojego miejsca pracy czy na zabawy w
ogrodzie

•

•

udział w innych formach ( dostarczanie owoców, warzyw
potrzebnych codziennie do kącika życia praktycznego czy ciętych
kwiatów do wazoników)
pomoc w modernizację ogrodu przedszkolnego,
KONTAKTOWANIE SIĘ Z RODZICAMI

Przedstawiamy różne formy komunikacji, wierząc że będziecie
Państwo w nich uczestniczyć, co z kolei przyczyni się do efektywnej
współpracy.
Tablica ogłoszeń: W holu naszego przedszkola znajduje się
tablica ogłoszeń , na której umieszczane są najważniejsze,
bieżące informacje dotyczące życia przedszkola .
Zebrania ogólne z Dyrektorem i nauczycielami przedszkola
odbywają się podczas programu adaptacyjnego oraz w miarę
potrzeb.
Zebrania grupowe odbywają się w salach poszczególnych grup w
miarę bieżących potrzeb w ciągu całego roku.
Kontakt z nauczycielem. Prosimy o przekazywanie bieżących
informacji nauczycielowi w godzinach popołudniowych tzn. od
15.00 – 17.00 . Jeżeli informacje te „nie mogą czekać” , prosimy
przekazać je personelowi przedszkola pracującemu z danym
nauczycielem w grupie. Unikniemy w ten sposób odrywania
nauczyciela od pracy z dzieckiem. Nauczyciele na początku roku
ustalają co miesięczne
daty indywidualnych spotkań z
rodzicami, które odbywają się poza godzinami swojej pracy. Na
takie spotkanie prosimy się zapisać, aby nauczyciel mógł
zaplanować czas spotkania.

Dni otwarte. Rodzice mają możliwość obserwacji dziecka w
grupie rówieśniczej
w wyznaczonych na początku roku
terminach.
Warsztaty dla rodziców. Zapraszamy Państwa na warsztaty, z
zakresu ważnych tematów dotyczących dzieci w wieku
przedszkolnym.
W
grupach
Montessori
dodatkowo
organizowane są warsztaty z zakresu pedagogiki Montessori. O
terminach informujemy rodziców w holu przedszkola oraz przez
indywidualne zaproszenia. Udział w takich warsztatach jest
obowiązkowy.
W czasie pracy przedszkola można skontaktować się również
telefonicznie lub drogą mailową. Dotyczy to między innymi
zgłaszanie nieobecności dzieci lub wystąpienia chorób
zakaźnych.
W przedszkolu prowadzona jest również pomoc psychologicznopedagogiczna dla każdego dziecka.
Drodzy rodzice, jeżeli macie jakieś zapytanie, spostrzeżenie zawsze
jesteśmy do Państwa dyspozycji.
WAŻNE SPRAWY DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLA
PRZEBYWANIE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Dzieci w naszym przedszkolu korzystają ze spacerów, zabaw w
ogrodzie, wycieczek w miarę możliwości codziennie. Tylko bardzo
nieprzyjazna pogoda czy komunikaty dotyczące zanieczyszczenia
powietrza powodują rezygnację z wyjścia . Placówka uznaje, że jeśli
dzieci zostały przyprowadzone do przedszkola danego dnia to czują
się dobrze, są zdrowe i mogą wychodzić na świeże powietrze.
Zgodnie z zapisami podstawy programowej dzieci powinny spędzać
dużo czasu na świeżym powietrzu. Ważne jest odpowiednie

ubieranie dzieci do przedszkola. Prosimy aby ubierać dzieci
odpowiednio do pogody , najlepiej „ na cebulkę” kiedy to dziecko
może się samodzielnie rozebrać bądź ubrać w zależności od
potrzeby. Ubranie powinno być swobodne, wygodne. Jeżeli dziecko
ma inne ubranie do wyjścia na spacer ( spodnie, rajstopy, itp.)
prosimy aby włożyć je do rękawa kurtki. Będzie to sygnał dla
ubierającego, że ma być założone.
DBANIE O ŚRODOWISKO
Wiedząc jak ważne jest dbanie o środowisko w którym żyjemy
staramy się dbać o nie na co dzień, od najmłodszych lat . W
przedszkolu segregujemy śmieci, wspólnie z dziećmi bierzemy udział
w programach, akcjach i ekologicznych ogólnopolskich jak i
lokalnych , „Zbierasz zużyte baterie-chronisz środowisko”, Dzień
Ziemi, Sprzątanie świata. Dbając o nasze środowisko zbieramy
makulaturę, zużyte baterie, staramy się oszczędzać wodę i papier.
Często sadzimy drzewa, rośliny, zioła w naszym przedszkolnym
ogrodzie. Mamy też swój kompostownik, dzieci dbają o wspólny
ogród oraz kwiaty w swoich salach. Przez wiele lat, z sukcesami
przedszkole brało udział w konkursie organizowanym przez Urząd
miasta „Nowy Sącz –miastem kwiatów i zieleni”.
NIEBEZPIECZNE UŻYWKI , INNE ZAGROŻENIA
Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz palenia tytoniu,
spożywania alkoholu czy zażywania środków odurzających, dotyczy
to dorosłych przebywających na terenie przedszkola. W przypadku
zaobserwowania wobec dziecka użycia przemocy wdrażana jest
procedura związana z „niebieską kartą”.

ZAJĘCIA DODATKOWE
W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych
bezpłatnych finansowanych przez Urząd Miasta lub prowadzonych
przez nauczycieli przedszkola takich jak: rytmika, zajęcia z
gimnastyki korekcyjnej (5,6 latki), logopedia (5,6 latki), zajęcia
zespołu folklorystycznego „Sądeckie dzieci” (uzdolnione muzycznie
5,6 latki), zajęcia plastyczne , teatralne, nauka j.angielskiego w
każdej grupie, zajęcia rewalidacji indywidualnej dla dzieci
niepełnosprawnych.
W przedszkolu na wniosek rodziców organizowana jest religia ,
rodzice którzy nie chcą aby dzieci uczestniczyły w tych zajęciach nie
podpisują specjalnych oświadczeń.
UROCZYSTOŚCI
Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne,
jest otwarte na potrzeby środowiska i rodziców. Każdego roku
proponujemy bogaty, ciekawy i zabawny kalendarz imprez i
uroczystości. Aktualny kalendarz będzie dostępny na początku roku,
na stronie internetowej przedszkola . Przykłady uroczystości.
• Szalone dni , np. dzień śmiesznych fryzur, dzień śmiesznych
nakryć głowy, kolorowe dni , dzień dobrych wiadomości, dzień
pluszowego misia, dzień bez zabawki, dzień tańca, muzyki, itp.
• Zabawy, bale na powitanie pór roku
• Wspólna Wigilia: uroczyste spotkanie przy świątecznym stole z
całą przedszkolną rodziną
• Rodzinne spotkania w teatrze
• Karnawałowy bal przebierańców
• Babcia i Dziadek w przedszkolu

•
•
•
•

Dzień Rodziny
Rodzinny festyn w ogrodzie przedszkolnym
Wycieczki
Pożegnanie 6-latków i zakończenie roku przedszkolnego
URODZINY DZIECI

W naszym przedszkolu celebrujemy urodziny dzieci. To ważny i
rodzinny dzień, w którym powinni uczestniczyć rodzice. Jeżeli
rodzice zgadzają się na taką formą urodzin, powinni przyjść o
wyznaczonej godzinie do przedszkola, by wspólnie ze swoim
dzieckiem uczestniczyć w jego święcie. Rodzice opowiadają o życiu
dziecka, jego ulubionych rzeczach, zainteresowaniach; rodzice
wspólnie z dzieckiem mogą przygotować „urodzinową tablicę” ze
zdjęciami dziecka czy urodzinową książkę. Dzień urodzin to okazja
do poznania zasad odpowiedniego zachowania ; układania i
składania życzeń, uświadomienia zmian zachodzących w życiu
człowieka, utrwalania pór roku i nazw miesięcy w kolejności ich
występowania, pamiętania o czarodziejskich słowach "proszę",
"dziękuję" . To świetna okazja do integracja grupy, lepszego
poznania dziecka i jego rodziny, stworzenie miłej atmosfery. Mile
widziany urodzinowy tort (bez masy, najlepiej lekki tort owocowy)
lub zdrowy poczęstunek dla dzieci (owoce, bakalie).
MATERIAŁ ROZWOJOWY MONTESSORI
Nasze przedszkole wyposażone jest w specjalne pomoce rozwojowe
zaprojektowane przez Marię Montessori. Niektóre z nich składają
się z wielu drobnych elementów i mogą być używane tylko pod
warunkiem, że są kompletne. Jeśli znajdą Państwo w kieszeni

dziecka drobne przedmioty rosimy o przyniesienie ich do
przedszkola – mogą to być elementy cennych pomocy.
W związku z realizacją innowacji pedagogicznej w grupach
tradycyjnych , zwracamy się z prośbą o pomoc w wzbogacenie
materiałów do ćwiczeń dnia codziennego o zbędne przybory
domowego użytku. O naszych potrzebach poinformują nauczyciele
poszczególnych grup.
ZABAWKI
W naszym przedszkolu mamy zasadę, że piątek jest dniem
zabawkowym. W ten dzień dzieci mogą przynosić do przedszkola
swoje zabawki i korzystać z nich podczas pobytu dziecka w
przedszkolu. W pozostałe dni prosimy o nie przynoszenie zabawek
do przedszkola. Wyjątek stanowią dzieci nowo przybyłe do
przedszkola, które chcą przyprowadzić na początku uczęszczania
swoją ulubioną przytulankę czy maskotkę. Przedszkole nie bierze
odpowiedzialności za zagubione czy zniszczone zabawki lub inne
rzeczy przyniesione przez dzieci do przedszkola.
POSIŁKI
Przedszkole posiada swoją kuchnię. Intendent oraz
pracownicy kuchni dbają o odpowiednie żywienie dzieci zgodnie z
przepisami zdrowego żywienia. Codziennie przygotowywane są
smaczne, świeże a przede wszystkim zdrowe posiłki. Rodzice mają
wybór ile posiłków będzie spożywało dziecko. Oferujemy 3 posiłki
dziennie w kwocie 5 zł ( 1 zł śniadanie, podwieczorek, 3 zł obiad) za
każdy dzień. Godziny posiłków podane się w organizacji dnia.
Codziennie dla dzieci przygotowujemy również zdrowe przekąski
między posiłkami (warzywa, owoce, zdrowe chrupki, np.

kukurydziane).
Respektujemy indywidualną dietę dziecka
(bezmleczną, alergiczną, wegetariańską). Należy o tym fakcie
powiadomić nauczyciela, intendenta oraz pracowników kuchni.
Ważna jest informacja na piśmie ze szczegółowym
wyszczególnieniem produktów, które dziecko nie może jeść, z
podaniem imienia, nazwiska dziecka oraz grupy do której dziecko
uczęszcza. W naszym przedszkolu dzieci nie są zmuszane do
jedzenia, zachęcamy i wdrażamy je do samodzielnego jedzenia,
przygotowania i sprzątania po posiłkach. Dzieci, w każdym
momencie mają nieograniczony dostęp do wody źródlanej.
Idea Montessori zakłada rozwój samodzielności dzieci, również
podczas posiłków.
Śniadanie - Dzieci w gr.montessoriańskich samodzielnie (pod okiem
nauczyciela) przygotowują sobie śniadanie czy podwieczorek np.
smarują chleb, przygotowują kanapkę, nalewają napoje, nabierają
chrupki) . Te dzieci, które zjadły śniadanie w domu i nie mają ochoty
jeść śniadania w określonej godzinie (bo po prostu nie są głodne),
chętnie sięgają po samodzielnie przygotowany posiłek lub
przygotowane przekąski nieco później.
Obiad - zjadamy wszyscy wspólnie około godz. 12.00.
Podwieczorek- najczęściej w formie deserów, owoców, jogurtów.
Dzieci mogą decydować kiedy i ile chcą zjeść. Z naszych
doświadczeń wynika, że daje to doskonałe efekty, a dzieci jedzą tyle
ile potrzebują. W atmosferze spokoju i samodzielności nawet
niejadki zaczynają jeść.
ZDROWIE DZIECI
Dla dobra całej społeczności przedszkolnej prosimy aby do
przedszkola przyprowadzać dzieci zdrowe. Choroby wieku
dziecięcego są nieuniknione w środowisku przedszkolnym, dlatego

tak ważne jest aby chore dzieci pozostawały w domu i nie zarażały
inne dzieci. Każda niedyspozycja dziecka powoduje, że jest mu
trudno uczestniczyć w codziennym życiu przedszkolaka oraz stwarza
możliwość zarażenia innych dzieci.
Definicja choroby wg WHO: Choroba jest takim stanem organizmu,
kiedy to czujemy się źle, a owego złego samopoczucia nie można
jednak powiązać z krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem
psychologicznym lub bytowym, lecz z dolegliwościami wywołanymi
przez zmiany strukturalne lub zmienioną czynność organizmu. Przez
dolegliwości rozumiemy przy tym doznania, które są przejawem
nieprawidłowych zmian struktury organizmu lub zaburzeń regulacji
funkcji narządów.
Za chore uznajemy dziecko, którego wygląd , zachowanie lub inne
symptomy odbiegają od zwykłego zachowania dzieci. Jeżeli zostanie
zaobserwowana przez nas choroba bądź jej początek(temperatura ,
biegunka, wymioty, wysypka) podczas pobytu dziecka w
przedszkolu niezwłocznie powiadamiamy rodziców o tym fakcie
telefonicznie (dlatego bardzo ważne jest podanie aktualnego
numeru kontaktowego). Prosimy aby dziecko było wówczas
odebrane w miarę możliwości jak najszybciej w czasie nie dłuższym
niż 1 godz.
Jeżeli u dziecka stwierdzono alergie i nie ma przeciwwskazań do
przebywania
w przedszkolu zobowiązujemy rodziców o
dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Dziecko
kaszlące , z silnym katarem (nie alergicznym), o złym samopoczuciu
może zostać odesłane do domu w celu wyleczenia infekcji.
Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o zaświadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych.
Dzieci po przebytej chorobie wracające do przedszkola uznawane są
przez nas za zdrowe i mogą korzystać z zabaw na świeżym

powietrzu , spacerów, wycieczek. Personel przedszkola nie
podejmuje żadnej interwencji medycznej poza udzieleniem
pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zagrożenia życia i
zdrowia dziecka ( systematycznie szkolimy się w tym zakresie) ,
opatrzeniem ran. O takim wypadku rodzice są niezwłocznie
informowani.
WSZY
Niestety, wszy są zjawiskiem, które może pojawić się w środowisku
przedszkolnym. W przypadku ich wykrycia, dziecko musi zostać w
domu do końca kuracji.
CHOROBY ZAKAŹNE
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie nauczyciela lub
dyrektora o chorobach zakaźnych czy pasożytniczych stwierdzonych
przez lekarza bądź zaobserwowanych przez rodziców, ponieważ
pozwoli nam to na poinformowanie o tym zagrożeniu innych
rodziców oraz podjęciu odpowiedniej profilaktyki. Informacje na ten
temat będziemy wywieszać na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.
Po zakończeniu choroby zakaźnej rodzic jest zobowiązany o
dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do
uczestnictwa w życiu przedszkola.
CHOROBY PRZEWLEKŁE
Rodzice mają obowiązek powiadomić nauczyciela , dyrektora o
chorobach przewlekłych dziecka ( padaczka, alergie, choroby serca,
urazy, przebyte operacje, inne ważne informacje dotyczące zdrowia

dziecka) , które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w
przedszkolu. Zatajenie takich informacje może przynieść negatywne
skutki zarówno dla dzieci jak i rodziców, włącznie z wypisaniem
dziecka z przedszkola.
LEKARSTWA

odpoczynek i regenerację sił. Odbywa się to w formie słuchania
muzyki relaksacyjnej, głośnego czytania czy zwykłego odpoczynku.
Dziecko w każdej chwili może odpocząć w kącikach ciszy
znajdujących się w poszczególnych grupach.
ODPOWIEDNIE UBRANIE DO PRZEDSZKOLA

W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania lekarstw przez
nauczycieli lub personel przedszkola, wyjątek stanowią dzieci
przewlekle chore. W takim przypadku niezbędne jest odpowiednie
zaświadczenie lekarskie dotyczące rodzaju leku, sposobu jego
podawania. Jeżeli jest to możliwe prosimy o podawanie leków w
domu. W stanach zagrożenia życia (np. napady padaczkowe)
nauczyciel podaje lek ( przyniesiony przez rodziców i znajdujący się
w przedszkolu. Rodzice powinni na piśmie upoważnić nauczycieli
do podania odpowiedniego leku oraz udzielić pisemnej i praktycznej
instrukcji dotyczącej sposobu podawania leku.
HIGIENA
Dzieci myją ręce przed i po każdym posiłku, korzystaniu z toalety, po
powrocie z ogrodu. Mycie zębów, ze względów higienicznych
pozostawiamy Państwu. My natomiast realizujemy programy
prozdrowotne, aby kształtować zdrowy tryb życia. Są to między
innymi ogólnopolskie programy jak; Dzieciństwo bez próchnicy,
Mamo, tato wolę wodę, Przedszkole w ruch czy autorskie programy
dotyczące zdrowia.
ODPOCZYNEK
W naszym przedszkolu nie zmuszamy dzieci do leżakowania, śpią
tylko te dzieci, które tego potrzebują lub których rodzice zgłaszają
taką potrzebę. Natomiast w organizacji dnia mamy chwilę na

Ze względu na wiek dzieci oraz organizację różnorodnych działań
edukacyjnych niezmiernie ważny jest codzienny ubiór dzieci. Bardzo
prosimy o podpisywanie na metkach ubrań dzieci. Ubranie dziecka
powinno być:
• wygodne, swobodne, nie krępujące ruchów dzieci; takie które
dziecko potrafi samo założyć czy zdjąć; wpłynie to na jego
samodzielność, swobodne korzystanie z toalety ; dla młodszych
dzieci najlepiej bez pasków, zatrzasków czy innych trudnych
zapięć z którymi dziecko jeszcze nie potrafi sobie poradzić.
• wybierajmy dla dzieci takie ubranie, które może się zabrudzić
podczas posiłków czy zajęć plastycznych, nie róbmy z tego
powodu wyrzutów
• ważne jest również odpowiednie obuwie, dla młodszych dzieci
najlepiej sprawdzają się buty na rzepy lub wciągane, na
podeszwie gumowej,
• ważne jest również ubranie zapasowe, które powinno być
codziennie w przedszkolu , włożone do podpisanego worka,
wymieniane zgodnie ze zużyciem. Dla dzieci młodszych
sprawdzają się worki ze zdjęciem dziecka, aby łatwiej mogło
dziecko rozpoznać swoje ubrania.
• strój do ćwiczeń gimnastycznych również w materiałowym
worku

BEZPIECZEŃSTWO

STOWARZYSZENIA

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci , opracowane są
procedury bezpiecznych warunków przebywania w przedszkolu,
procedury w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożenia. W
przypadku wystąpienia wypadku czy urazu, nauczyciel niezwłocznie
podejmuje odpowiednią procedurę. W trosce o bezpieczeństwo
dzieci niezmiernie ważna jest aktualizacja danych kontaktowych i
odbieranie przez rodziców telefonów.

SĄDECKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI „ZŁOTA RYBKA”

PROCEDURY PRZECIWPOŻAROWE

Przedszkole aktywnie współpracuje z wieloma stowarzyszeniami,
instytucjami, organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie.
Przy przedszkolu od 2008roku działa stowarzyszenie, które
powstało z myślą o naszych wychowankach i przedszkolu.
Członkami stowarzyszenia są pracownicy, rodzice oraz osoby
zaprzyjaźnione z przedszkolem. Cele Stowarzyszenia to miedzy
innymi:
wspomaganie
wszechstronnego
rozwoju
dzieci,
propagowanie pedagogiki Marii Montessori, wzbogacanie
warunków edukacyjnych w placówce , wychowanie w duchu
otwartości na świat, promowanie zdrowego stylu życia,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawnych, integracja dzieci i rodziców, rozwijanie
aktywności
twórczej
dziecka,
kształtowanie
postaw
proekologicznych. Więcej informacji o stowarzyszeniu oraz jego
działaniach znajdziecie Państwo na stronie internetowej
przedszkola: www.przedszkole14.eu/zakładka stowarzyszenie.

W przedszkolu są opracowane procedury przeciwpożarowe oraz
zapewnione odpowiednie warunki, zgodnie z ogólnymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
Opracowane są plany ewakuacji, raz na dwa lata przeprowadzana
jest próbna ewakuacja .
WOLONTARIAT, STUDENCI
Zgodnie ze statutem przedszkola, w placówce mogą realizować
praktyki zawodowe studenci uczelni lub szkół zawodowych , mogą
również być realizowane staże zawodowe. W naszym przedszkolu
realizowana jest współpraca ze stowarzyszeniem „Sursum-Corda”,
w ramach której wolontariusze aktywnie uczestniczą w życiu
naszego przedszkola.

OCHRONA PRYWATNOŚCI
Pragniemy zapewnić, że wszystkie dane oraz
informacje
pozyskiwane są tylko i wyłącznie w celu zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom oraz
realizacji zadań statutowych
placówki. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim lub innym
instytucjom. W związku z prowadzeniem strony internetowej i
zamieszczaniem na niej zdjęć, osoby które nie chcą udostępniać
swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka proszone są o
wypełnienie odpowiedniej deklaracji i powiadomieniu o tym fakcie
nauczycieli oraz dyrektora przedszkola. Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest: Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marii Montessori ul. Nawojowska 9, 33-300
Nowy Sącz. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim
Przedszkolu nr 14 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Montessori
ul. Nawojowska 9, 33-300 Nowy Sącz jest: dane kontaktowe zostaną
podane do wiadomości w holu przedszkola. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do
realizacji procesu rekrutacji, pobytu dziecka w przedszkolu, w tym w
dzienniku zajęć przedszkola oraz w innej dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. W związku z
przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty
uprawnione do odbioru Pani/Pana danych .Pani/Pana dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w

przepisach o archiwizacji. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane nie będą
profilowane.
SŁOWO NA KONIEC
„ Ze wszystkich spraw miłość jest najważniejsza. Jest
ona potężną siłą, która rozporządza człowiekiem. Ona się zawsze
odnawia, gdy rodzi się dziecko. Studia nad miłością prowadzą nas
do źródła, z którego wytryska: czyli do dziecka. Kochać dziecko. To
znaczy służyć mu jak daleko to możliwe…”
Maria Montessori

Szanowni Państwo!
Mam nadzieję, że poradnik pomoże Państwu w wyjaśnieniu
organizacji pracy naszego przedszkola. Proszę pamiętać, że zgodnie
ze słowami patronki naszego przedszkola Marii Montessori,
dyrektor i pracownicy przedszkola są po to , aby służyć pomocą,
wsparciem we wszystkich sprawach związanych z Waszymi dziećmi
oraz pracą przedszkola. Liczę również na aktywną współpracę i
zaangażowanie z Państwa strony dotyczącą najważniejszej sprawy –
Waszego dziecka.
Beata Majewska dyrektor przedszkola

