Zespół Przedszkoli nr 2
w Poznaniu

Przedszkole nr 83 „Zuch”

Przedszkole nr 47

ul. Kasztelańska 19 (siedziba Zespołu)

ul. Senatorska 1

www.przedszkole83.pl

www.przedszkole47.eu

Agnieszka Jama
Zastępca dyrektora: Violetta Biecuszek- Baumann
Dyrektor:

 Odrębność rad
pedagogicznych i rad
rodziców

 Kompetencje organów
określają odpowiednio:
Statut Przedszkola nr 83
„Zuch” oraz Statut
Przedszkola nr 47

 Indywidualny charakter

 Współpraca na poziomie
organizacji

 Ujednolicenie procedur
 Administracja

RADA RODZICÓW
 Wybór „trójek grupowych”
 1 przedstawiciel z „trójki grupowej” zostaje członkiem Rady Rodziców
 Kandydaci: 1dziecko reprezentuje 1 rodzic
 Tajne głosowanie

Prosimy o zgłaszanie kandydatów.
ROZPOCZYNAMY WYBORY

ORGANIZACJA PRACY
Godziny pracy przedszkola – 6.30 – 17.00
Godziny pracy poszczególnych oddziałów:
 „Wróbelki” – grupa 3/4 - latków – 7.00 – 17.00
 „Sowy” – grupa 4/5 – latków – 7.00 – 16.00
 „Dzięcioły” – grupa 5/6 – latków – 6.30 – 16.00

WRÓBELKI

SOWY

DZIĘCIOŁY

nauczycielki:

nauczycielki:

nauczycielki:

Marzena Grzywacz
Marta Szymanek

Małgorzata Leporowska
Anna Nowakowska
Sandra Łochowicz

Anna Orwat
Anna Ławicka- Dłużewska

woźna:

woźna:

woźna:

Małgorzata Piechowiak

Krystyna Fraszewska

Natalia Wieczorkiewicz

Zajęcia dodatkowe:
 j. angielski
 rytmika
 logopedia
 z psychologiem (w trakcie ustaleń)
 religia- na życzenie rodziców

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE
 do 10 dnia miesiąca, z dołu
 na indywidualne rachunki wskazane w rozliczeniuNRUMERÓW KONT BANKOWYCH
 system iPrzedszkole (nowy login, hasło)

POBYT

UWAGA ZMIANA

ŻYWIENIE

przed 8.00 i po 13.00 wynosi 1zł

za 3 posiłki
ULGI W OPŁATACH
rodzeństwo uczęszcza do przedszkola – dwoje lub więcej
dzieci, (50% na drugie dziecko)
gdy przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek
pielęgnacyjny (zniżka 50%)

I ŚNIADANIE

8.30 – 9.00

II ŚNIADANIE

11.00- 11.30

OBIAD

13.30 – 14.00

BRAK OPŁATY

czworo lub więcej dzieci w rodzinie

Uzgodnienia co do diet- intendent
Zespołu Przedszkoli nr 2- pani Renata
Szczecińska

dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju

kontakt:

6- latek

gdy drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na
które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek
pielęgnacyjny

513 982 611
p_47@wp.pl

jadłospis przed budynkiem i w systemie
iPrzedszkole, na www przedszkola

Ubezpieczenie NNW
• Przedszkole nie jest stroną w sprawach ubezpieczenia, leży to w gestii każdego rodzica/
opiekuna.
• Rekomendujemy ubezpieczenie dziecka

PROCEDURY COVID- 19
• www przedszkola
• odpowiedzialne podejście do procedur
• dziecko bez objawów chorobowych
• aktualizacja kontaktów
• odbiór dziecka z izolatorium
• kontakt z lekarzem
• powiadomienie dyrekcji przedszkola o stanie zdrowia dziecka

W reżimie
sanitarnym
czyli
„jak być razem choć osobno”
 Kontakt telefoniczny, e-mailowy (nowe e-maile grupowe)
 Dokumenty w formie elektronicznej
 Informacje, co dzieje się w grupie, prace dziecka (Facebook, mail)
 Fotorelacja z dnia przedszkolaka, uroczystości (mail)
 Urodziny dziecka – w grupie – wg ustaleń (z przedszkolnym cukierkiem,
ciachem)
 Zbieranie nakrętek- pojemnik przed przedszkolem

KONTAKT
TELEFONICZNY OD PONIEDZIALKU DO PIĄTKU, W GODZINACH 6.30- 17.00
 Telefoniczny: 61 867 93 65
 E-mail: p_47@wp.pl
 z dyrektorem – 793 822 392 lub wicedyrektorem- 513 982 612
 INTENDENT- 513 982 611
 z nauczycielem – kontakt mailowy lub telefoniczny – nr przedszkola
 dopuszcza się sposób inny – zaproponowany przez nauczyciela w grupie
•
•
•

WRÓBELKI
SÓWKI
DZIĘCIOŁY

mail: grupa.wróbelki.47@gmail.com
mail: grupasowy47@gmail.com
mail: grupa3przedszkole47@gmail.com

