
List do Rodziców uczniów oddziału przedszkolnego 

Szanowni Rodzice! 

Od września Państwa dzieci rozpoczną naukę w naszej szkole. Jest to czas 
niosący dużo radości, ale również niepewności – nowe miejsce, nowi 
nauczyciele, nowi koledzy, mnóstwo pytań o organizację i przebieg dnia. Nasza 
szkoła, nauczyciele postarają się dołożyć wszelkich starań, by dzieci czuły się 
tutaj bezpiecznie i dobrze, by adaptacja przebiegła łagodnie i bezproblemowo.  
Potrzebujemy także Państwa wsparcia. Prosimy o rozmowę z dziećmi na temat 
szkoły, panujących w niej zasad oraz szczególne zwrócenie uwagi na kwestie 
higieny oraz procedur związanych z pandemią. 

W naszej szkole funkcjonuje tylko jeden oddział przedszkolny, mogą do 
niego uczęszczać 5 i 6-latki. Oddział przedszkolny pracuje w godzinach 8.00 – 
16.00. W szkole funkcjonuje jadalnia, dzieci mogą zjeść obiad. 

Szkoła ma bogaty program wychowawczy – organizujemy konkursy, 
uroczystości i wyjącia do przestrzeni edukacyjnej Wrocławia. Wspieramy dzieci 
w rozwoju ich zainteresowań.  Pracujemy Metodą Dobrego Startu, Odimienną 
Metodą Nauki Czytania Ireny Majchrzak, uczymy dzieci kodowania, 
przybliżamy świat dziecięcej literatury. Uczniowie uczestniczą raz w tygodniu 
w zajęciach z gimnastyki, dwa razy w tygodniu odbywa się język angielski oraz 
dla chętnych religia. Dzieci, które potrzebują dodatkowego wsparcia są objęte 
terapią logopedyczną, mogą uczestniczyć w zajęciach korekcyjno-
kompensacyjnych.   

W roku szkolnym 2020/2021 będziemy pracować z wykorzystaniem  
książek  wydawnictwa MAC Edukacja „Odkrywam siebie – Złota kolekcja”. 
Poziom B i Bplus.  

Prosimy, by dzieci w pierwszym tygodniu września przynosiły do szkoły 
jedynie wyposażony piórnik.  

Zebranie dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego odbędzie się: 

31.08 2020  godz.  16.00, sala nr 3 parter szkoły 

. Prosimy nie przyprowadzać ze sobą dzieci. Ponadto, bardzo prosimy o 
obecność tylko jednego rodzica. Wejście do szkoły będzie możliwe wyłącznie z 
uwzględnieniem reżimu sanitarnego. W związku z tym, należy  zaopatrzyć się w 



maseczkę,  przeprowadzić  na wejściu dezynfekcję rąk i pozwolić na pomiar 
temperatury ciała a także zachować dystans społeczny zarówno przed wejściem 
do szkoły, jak i podczas pobytu w szkole.  Na zebraniu zostaną Państwu 
przekazane wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania oddziału 
przedszkolnego oraz procedur związanych z pandemią Covid 19.  
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