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Porządek zebrania
6.Bezpieczeństwo dzieci- Procedury 

przyprowadzania i odbierania 
dzieci z przedszkola.  

7.Zasady odpłatności za 
przedszkole.

8. Ubezpieczenie dzieci.

9. Rada Rodziców- składki.

11.Przedstawienie budżetu Rady 
Rodziców za rok szkolny 
2019/2020- prezentacja.

12.  Wybór Rady Rodziców na rok 
szkolny 2020/2021

1.Powitanie.

2.Przedstawienie personelu oraz grup 
dzieci .

3. Przydział sal i szatni dla 
przedszkolaków na nowy rok szkolny 
2020/2021

4.Przedstawienie dokumentów, które 
określają zasady organizacji pracy i 
funkcjonowania Miejskiego 
Przedszkola nr 3 w Lędzinach

5.RODO- klauzula i dokumenty z nim 
związane:  Zgody, upoważnienia i 
informacje rodzica o dziecku. 
Umowy cywilno-prawne.



13. Sprawy różne:
- Zajęcia dodatkowe
- Przedstawienia teatralne i inne formy zajęć prowadzonych w 
przedszkolu.
- Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
- Zaświadczenia dla dzieci 6-letnich o spełnianiu obowiązku 
przygotowania przedszkolnego
- Oferta przedszkola
- Zaproszenie na zebrania grupowe z nauczycielkami w salach.



Niezmiernie miło nam powitać Państwa i Państwa dzieci 
w murach naszego Przedszkola. Jesteśmy szczęśliwi, że 

cieszymy się tak dużym zainteresowaniem wśród 
rodziców lędzińskich przedszkolaków. Jest to dla nas 

ogromna nobilitacja. Czujemy się zobowiązani do tego, 
aby tworzyć to miejsce z ogromnym zaangażowaniem            

i dbałością . 
Cieszymy się, że dołączacie Państwo do naszego 

zespołu. Przedszkole to nie tylko budynek, ale przede 
wszystkim dzieci, pracownicy i rodzice. Od teraz stajecie 
się Państwo jego częścią. Zapraszamy do współpracy. 

Dziękujemy za zaufanie☺
/Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy obsługi/



Oddziały przedszkolne
„Maluszki”



„Średniaczki”



„Starszaczki”



Personel przedszkola:

-logopeda: pani Samanta Suska

- katechetka: pani Magdalena Król

-pani sekretarz: Katarzyna Urbańczyk
-pani intendent:  Barbara Pieczątka
-pani kucharka: Bożena Figiel
-pomoc kuchenna: pani Maria Bałacka
-konserwatorzy: pan Marek Chrobok i pan 
Roman Wilczek 

Wszyscy pracownicy 
przedszkola każdego 

dnia troszczą się           
o prawidłowy 
rozwój, dobre 
samopoczucie                

i bezpieczeństwo 
naszych 

przedszkolaków.



Dokumenty określające organizację 
pracy przedszkola

Powyższe dokumenty 
znajdą państwo na 

naszej stronie 
internetowej:

www.mp3ledziny.pl

▪ Przed przyprowadzeniem dziecka do 
przedszkola prosimy o zapoznanie się             
z następującymi dokumentami

▪ Statut Miejskiego Przedszkola nr 3            
w Lędzinach

▪ Procedury bezpieczeństwa 

▪ Regulamin naliczania opłat za 
wyżywienie

▪ Procedury związane z reżimem 
sanitarnym spowodowanym pandemią 
koronawirusa



Pierwszego września koniecznie należy dostarczyć 
do przedszkola:
- wypełnione oświadczenia dotyczące stanu 
zdrowia dziecka
- zgodę na pomiar temperatury
- kwestionariusz osobowy z danymi dziecka i 
rodziców
- upoważnienia do odebrania dziecka z przedszkola
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób 
upoważnionych
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
państwa i dziecka
- zgodę na publikację wizerunku i inne zgody
- wniosek o organizację zajęć religii
- ankietę adaptacyjną

Dokumenty w koszulce wkładamy do pojemnika :

SKRZYNKA PODAWCZA – znajdującego się przy szatni



Zachęcamy do zapoznania się z treścią znajdującą 
się na stronie internetowej przedszkola w zakładce : 

ADAPTACJA. 
Znajdą państwo tam wiele cennych wskazówek, jak 

przygotować się na pierwsze dni dziecka                     
w przedszkolu.

Tam również przygotowaliśmy dla państwa 
prezentację dotyczącą przebiegu dnia                    

w przedszkolu. Proponujemy omówić ją z 
dzieckiem, aby wiedziało, jak wygląda DZIEŃ

PRZEDSZKOLAKA.



Składki i opłaty

▪ W roku szkolnym 2020/2021 
dzieci będą ubezpieczone w 
firmie wybranej przez Radę 
Rodziców. Ubezpieczenie to 
jest dobrowolne.
Informacje o wysokości 
składki i firmie 
ubezpieczeniowej będą na 
stronie internetowej 
w zakładce: 

Dla Rodziców/ Rada Rodziców.

▪ W każdym roku szkolnym Rodzice 
dokonują wpłat  na
konto Rady Rodziców: 

68105013991000009719466857
Wpłata na Radę Rodziców jest 
dobrowolna!
Fundusze zebrane na koncie Rady 
Rodziców są wykorzystywane przy 
organizacji wycieczek, teatrzyków i 
przedstawień muzycznych dla dzieci, 
uroczystości przedszkolnych, pikników dla 
dzieci z udziałem rodziców, zakupu nagród 
dla dzieci, pomocy do zajęć plastycznych, 
dekoracji, i innych. 
( w poprzednim roku szkolnym stawka 
minimalna wynosiła 100 zł na rok t. j. 10 zł 
na miesiąc)



Podsumowanie budżetu Rady Rodziców za rok 
szkolny 2019/2020 będzie przedstawione przez 
przewodniczącego i skarbnika na stronie 
internetowej w zakładce: Rada Rodziców.

W każdej grupie na pierwszym zebraniu 
grupowym, należy wybrać przedstawiciela do Rady 
Rodziców na rok szkolny 2020/2021

RADA RODZICÓW



Kalendarz roku szkolnego 2020/2021     
1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
1 września 2020 r.

2.Zimowa przerwa świąteczna
23-31 grudnia 2020 r.

3.FERIE ZIMOWE
01- 14 luty 2021 r.

4.Wiosenna przerwa świąteczna
01-06 kwiecień 2021 r.

5.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
(w szkole)      25 czerwiec 2021 r.

6. Zakończenie zajęć w przedszkolu: 30 czerwca 2021 r.

7. Wakacje letnie 1.07.2021- 31.08.2021 r.



Sprawy Różne:
▪ zajęcia dodatkowe w przedszkolu: 
nasze przedszkole od tego roku 
realizować będzie Międzynarodowy 
Program Dwujęzyczne Przedszkole. 
W ramach tego programu każdego 
dnia odbywać się będą aktywności 
w j. angielskim. Ponadto każda 
grupa raz w tygodniu będzie miała 
zajęcia języka niemieckiego. 

▪ Jeżeli będzie zainteresowanie 
rodziców, możliwe będzie 
zorganizowanie zajęć dodatkowych 
z piłki nożnej

▪ W przedszkolu prowadzone będzie 
kółko muzyczno- artystyczne dla 
dzieci uzdolnionych 

▪ Raz w miesiącu zapraszamy do 
przedszkola artystów teatralnych, 
muzyków z przedstawieniem lub 
inne ciekawe pokazy dla dzieci-
finansowane przez Rodziców lub 
Radę Rodziców

▪ Stałym punktem Rocznego Planu 
Pracy Dydaktyczno-
Wychowawczego są także 
spotkanie z ciekawymi osobami, 
dotyczące preorientacji zawodowej.



Współpraca z rodzicami

Rodzice są partnerami w procesie wychowania i edukowania dzieci.

▪ Naszym celem jest opracowanie  
jednolitego, przyjaznego, 
integrującego i spójnego systemu 
współpracy przedszkola z rodzicami. 
Wspólnie stworzymy program 
współpracy z rodzicami, który będzie 
miał na celu:

▪ Zwiększenie zaangażowania rodziców 
w realizację zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 
przedszkola.

▪ Rozwijanie poczucia 
współodpowiedzialności rodziców za 
efekty pracy przedszkola.

▪ Doskonalenie form wzajemnej 
współpracy, integracja wszystkich 
podmiotów.

▪ Uzgodnienie wspólnego systemu 
oddziaływań wychowawczych.

▪ Wypracowanie przyjaznego klimatu 
współpracy opartego na 
partnerstwie i rzeczywistym 
dialogu.



Współpraca ze środowiskiem lokalnym
▪ Korzystamy z tego, co oferuje nam 

środowisko lokalne:

- Zajęcia dla przedszkolaków 
organizowane przez MOK, bibliotekę.

- Zajęcia i udział w uroczystościach 
na zaproszenie Szkoły Podstawowej

- Spotkania z interesującymi 
osobowościami

- Wycieczki do lokalnych zakładów w 
celu poznania specyfiki zawodu,  
nauki samodzielności

- Poszukiwania sponsorów w celu 
pozyskania środków na realizację
celów statutowych

▪ Oferujemy innym, co mamy 
najlepszego:

- Zapraszanie gości do udziału w 
naszych uroczystościach                       
( Festynach, Barbórce,  wspólnym 
kolędowaniu)

- Spotkania przedszkolaków w Domu 
Seniora z programem artystycznym

- Występy przedszkolaków na 
Festynach miejskich i parafialnych

- Organizowanie 
międzyprzedszkolnych turniejów, 
projektów i akcji

- Organizowanie Szkoleń dla 
lędzińskich nauczycieli i rodziców 
dzieci



Każdy 6- latek otrzyma 
zaświadczenie o spełnianiu 
obowiązku przygotowania 
przedszkolnego, wydane przez 
nauczycielkę .

Spełnianie obowiązku przygotowania 
przedszkolnego dla dzieci 6-letnich



Mówi się, że „nie mamy wpływu 
na kierunek wiatru, lecz możemy 
tak ustawić żagle, aby łapać go jak 
najwięcej".

▪ W osiąganiu przez dziecko pełnych 
możliwości rozwojowych sprzyja 
wysokiej jakości opieka 
dydaktyczna i wychowawcza oraz 
bogata oferta zajęć dostosowana 
do zainteresowań i potrzeb dzieci. 
Praca naszego przedszkola oparta 
jest na teorii inteligencji wielorakich 
Howarda Gardnera, z której wynika 
kształcenie i wychowanie 
skoncentrowane na jednostce, jej 
zdolnościach i zainteresowaniach.

Oferta Przedszkola: 
„ Twórczy przedszkolak”



„Przedszkolak przyszłym czytelnikiem”
Kontakt z literaturą ma ogromny 
wpływ na rozwój dzieci. Dlatego 
rozwijanie zainteresowania książką
oraz tworzenie warunków i 
dostarczanie okazji do 
kształtowania postaw czytelniczych 
u dzieci przedszkolnych jest jednym 
z priorytetów pracy placówki.  
Przystąpiliśmy do programu 
oferowanego przez Wydawnictwo 
Mac Edukacja” Mały Miś w świecie 
wielkiej literatury”. Ciekawym 
pomysłem jest  również akcja 
„Duży czyta małemu”, gdzie 
zaproszeni goście czytają
dzieciom.



„ZDROWY I AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”

Wiek przedszkolny to najlepszy 
moment do wprowadzania wiedzy na 
temat zdrowego trybu życia, 
wyrabiania zdrowych nawyków.             
W naszym przedszkolu dbamy o 
zdrowe nawyki żywieniowe naszych 
podopiecznych i ich rodzin. Ważny 
dla jest  także prawidłowy rozwój 
fizyczny każdego dziecka.  
Podejmujemy liczne działania 
mające na celu promocję zdrowia. 
Jesteśmy zwolennikami nauki i 
zabawy poprzez ruch na świeżym 
powietrzu. Otoczenie przedszkola 
jak najbardziej będzie sprzyjało 
pobytom dzieci na podwórku. 



„Przedszkolak koduje, liczy i programuje.”

▪ Rozwijanie kompetencji 
matematycznych, edukacja cyfrowa 
i programowanie są dla nas 
istotnymi elementami pracy z 
dzieckiem . Będziemy uczestnikami 
Ogólnopolskiego Programu 
„Uczymy dzieci programować”. 
„Kodowanie na dywanie” to bardzo 
ciekawe i rozwijające zajęcia, które 
stanowią realizację założeń
Podstawowych Kierunków Polityki 
Oświatowej Państwa na rok 
2020/2021.



Zebrania z rodzicami
▪ Na początku września odbędą się 

spotkania Rodziców z 
Wychowawcami grup.

▪ O terminie zostaniecie Państwo 
zapoznani na tablicy ogłoszeń              
i stronie internetowej. 

▪ Odbywać się one będą w pełnym 
reżimie sanitarnym, rotacyjnie, 
aby nie dochodziło do 
niepotrzebnych zgromadzeń. 

▪ W razie pytań, wątpliwości 
niecierpiących zwłoki jesteśmy 
do Państwa dyspozycji. 

- pod numerem telefonu 

609 577 707

- pod adresem mailowym

- w sekretariacie przedszkola



Życzę wszystkim 
przedszkolakom, aby 

nasze przedszkole było 
miejscem przeżywania 
wielu radosnych chwil, 

ciekawych przygód, 
wspaniałych przyjaźni     
i odkrywania talentów. 

Czekamy na Was                
z niecierpliwością.

Dyrektor, Nauczyciele             
i Pracownicy Miejskiego 

Przedszkola nr 3           
w Lędzinach


