
Józefów;dn.24 czerwca br. 

 

Dzień dobry; 

                  ze względu na obecną sytuację epidemiczną w naszym kraju zebranie 

organizacyjne, które było planowane na 25 czerwca nie odbędzie się.   

Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania dziecka do pobytu w „Dębowych 

Ludkach” spróbuję przekazać  poniżej. Odpowiem też na  interesujące Państwa 

pytania drogą mailową lub telefoniczną. Przepraszam, za to nietypowe 

przedstawienie naszego przedszkola, ale aktualnie nie mamy możliwości spotkania. 

Zakładam, że od 1 września br.  przedszkole będzie funkcjonowało normalnie. Gdyby 

jednak zdarzyło się inaczej o wszelkich  ewentualnych zmianach będę Państwa 

informowała na bieżąco - prośba o zaglądanie na  stronę internetową. 

 
„Dębowe Ludki” to publiczne przedszkole   powstałe na podstawie decyzji Burmistrza 
Miasta Józefowa z dn. 8.02.2016 r. nr 5/2016. Zatrudniamy czterech wychowawców, 
trzy osoby obsługi, psychologa, logopedę  oraz nauczycieli zajęć dodatkowych.  
 
W   przedszkolu wszelkie zajęcia prowadzone są w formie zabawy.  Od godziny 8:00 
do 13:00 jest realizowana tak zwana podstawa programowa podczas, której 
wychowawcy prowadzą zajęcia ogólnorozwojowe. Poza podstawą programową 
prowadzone są zajęcia (dwa razy w tygodniu) z języka  angielskiego 
 i rytmiki, raz w tygodniu gimnastykę korekcyjną oraz religię(za zgodą rodziców). 
Starsza grupa raz w tygodniu ma zajęcia z plastyki. Prowadzimy również zajęcia 
matematyczne, które  wplatają się i rozszerzają  zajęcia z podstawy programowej. 
 
Pracujemy od godz.7:00 do godz. 18:00 przez pięć dni w tygodniu. Podstawa 

programowa   realizowana jest bezpłatnie(w godz. 8:00-13:00) , za każdą następną 
godzinę rodzic opłaca 1zł. 
 W przedszkolu mamy  dwie grupy; Krasnoludki - grupa młodsza i Muchomorki - 

grupa dzieci starszych. Maksymalna ilość dzieci w grupie  24 . Grupa młodsza ma  

przydzieloną pomoc wychowawcy. W zakładce Dla Rodziców znajdziecie Państwo  

Ramowy  Plan dnia dla każdej z grup. Dzieci młodsze po obiedzie mają  

leżakowanie, w grupie starszej leżakowania  nie ma. 

Przedszkole  obsługuje firma cateringowa   pani  Romany Woźnicy z Okuniewa, 

która współpracuje z nami od czterech lat. Dzienna  stawka żywieniowa wynosi 

12,00zł(śniadanie – 4,00zł; obiad – 5,00zł;podwieczorek – 3,00z) 

śniadanie – godz.9:00,obiad  - godz.12:00, podwieczorek – godz.15:00 

Bardzo ważną sprawą są  diety dzieci. Jeżeli dziecko ma dietę zaleconą przez 

lekarza  prosimy o kontakt w tej sprawie z wychowawcą. 



Jeżeli dziecko posiada jakiekolwiek inne dysfunkcje czy problemy zdrowotne  bardzo 

prosimy   o poinformowanie wychowawcy. 

Pierwszego dnia  prosimy o przyniesienie do przedszkola: 

-w podpisanym  worku  ubranka na przebranie( bielizna, skarpetki, spodenki, w 

zależności od pogody).  

-kapcie 

- kocyk na leżakowanie (dziecko będzie  nim owinięte podczas poobiedniej drzemki)+  

mała poduszeczka(nie koniecznie) 

 - pidżamkę  

  W przedszkolu jest ciepło; kocyk całkowicie wystarcza(prosimy o nie przynoszenie 

kołderek ani większych poduszek) 

Bardzo prosimy o podpisywanie lub oznaczanie rzeczy swojego dziecka 

 Każde dziecko ma swoje miejsce w szatni, swój wieszaczek, miejsce na buty, 

półeczkę. 

 Zapraszamy na dzień adaptacyjny 31 sierpnia(poniedziałek)  w godz. 10-12    

Poniżej zamieszczam dwa załączniki. W pierwszym znajdziecie Państwo informacje 

od naszej Pani psycholog, p. Anny Strawy jak przygotować dziecko  do tego 

ważnego  momentu jakim jest pierwszy dzień w przedszkolu i rozstanie z rodzicami. 

W drugim załączniku znajduje się procedura przyprowadzania  i odbioru dziecka z 

przedszkola. 

Zapraszam Państwa do korzystania z gier i zabaw dla dzieci, które są zamieszczone 

na naszej stronie internetowej w zakładce   Dla Rodziców  - w  „Materiałach  dla 

Rodziców” 

 

Serdecznie pozdrawiam, życzę zdrowych i radosnych wakacji. 

Dyrektor „Dębowych Ludków” 

Bożena Szczech-Banasik 

 

Tel.601 070 006; a-mail: bozenabanasik@gmail.com 

 

 



 


