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CZYLI WIADOMOŚCI PRZEDSZKOLAKA

DRODZY RODZICE !
1 września rozpoczął się rok przedszkolny w naszym „Malutkowie”. W przedszkolu
po wakacjach powitaliśmy nowe przedszkolaki, które po raz pierwszy przekroczyły progi
naszej placówki. W numerze wrześniowym naszej gazetki podajemy informacje dotyczące
funkcjonowania MALUTKOWA.

Przedstawiamy MALUTKOWO
Do naszego przedszkola w roku przedszkolnym 2015/ 2016 uczęszcza 125 przedszkolaków
w wieku od 2,5 do 6 lat. Każda grupa , a jest ich 5 posiada swoją salę zabaw .
Na parterze pierwszą salę zajmują dzieci 2,5 i 3 - letnie – MISIAKI. Również na parterze
mają salę PSZCZÓŁKI – 3 oraz 4- letnie przedszkolaki .
Obok sal zabaw dziecięcych grup młodszych znajduje się szatnia dla wszystkich naszych
przedszkolaków. Każda grupa ma swoje szafki.
Przy samym wejściu do naszego przedszkola znajduje się gabinet pani MAŁGOSI
(wicedyrektor). Całą ścianę zajmują regały z segregatorami. Drugie drzwi to gabinet,
w którym urzęduje pani dyrektor EWA LIPIŃSKA.
W holu koło gabinetu znajdują się tablice z informacjami dla Rodziców oraz tablice każdej
z 5 przedszkolnych grup z pracami plastycznymi wykonanymi przez dzieci.
Z drugiej strony przedszkola ( na końcu korytarza) - również na parterze znajduje się gabinet
logopedy , psychologa i oligofrenopedagoga .
Wchodzimy schodami na piętro przedszkola –
Tu znajduje się najważniejsze miejsce w przedszkolu - KUCHNIA. Panie kucharki szykują
smaczne posiłki dla nas – śniadania, obiady i różne desery.

Na pierwszym piętrze - na wprost schodów – mają swoją salę BIEDRONKI. To nasze
4-latki.
Na końcu korytarza na piętrze mają swoje sale dwie grupy dzieci. Są to 4, 5 i 6 - latki
KOCIAKI oraz dzieci 5- letnie – KRASNOLUDKI .
Na I piętrze pracuje też pani intendentka oraz pani księgowa i kadrowa.
INFORMUJEMY WSZYSTKICH RODZICÓW , ŻE...
NASZE PRZEDSZKOLE OTWARTE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 6.00 DO 17.00.

Kto jest kim „Malutkowie”?
Dyrektorem naszej placówki już 24 rok jest pani Ewa Lipińska.
Wicedyrektorem również 24 rok jest pani Małgorzata Ziętkiewicz.
A oto przedszkolne grupy w naszym „Malutkowie”
„Misiaki ” – dzieci 3-letnie
nauczyciel – p. Dominika Walkowska
p. dyrektor i p. Małgosia
pomoc nauczyciela – p. Bożena Rucińska
woźna oddziałowa – p. Barbara Gościniak

„Pszczółki” – dzieci 3 i 4-letnie
nauczyciel – p. Mariola Andryszczak
nauczyciel – p. Anna Grzenkowicz
pomoc nauczyciela – p. Joanna Pawlak
woźna oddziałowa – p. Bogumiła Iwaniczko
„Biedronki ” – dzieci 4-letnie
nauczyciel – p. Magdalena Dudek
nauczyciel – p. Katarzyna Krajewska
woźna oddziałowa – p. Bogumiła Guz

Kociaki” – dzieci 4 i 5 –letnie
nauczyciel – p. Danuta Bar
nauczyciel – p. Jolanta Strzyżewska
nauczyciel wspomagający – p. Krzysztof Lis
woźna oddziałowa – p. Mirosława Kołakowska

„Krasnoludki” – dzieci 3-letnie
nauczyciel – p. Katarzyna Rutz
nauczyciel – p. Bożena Pończocha
woźna oddziałowa – p. Mirosława Szymichowska

Religii w naszym przedszkolu uczy - p. Jolanta Zalewska
Języka angielskiego uczy – p. Agata Szczepanowicz
księgowość – p. Regina Majchrzak
kadrowa – p. Anna Wiśniewska
intendent – p. Maria Bałdyga
kucharka – p. Gabriela Staniszewska
pomoc kucharki – p. Monika Kamińska
pomoc kucharki – p. Iwona Lewna
robotnik , konserwator – p. Bogusław Ambroziak
W naszym przedszkolu dzieci objęte są całoroczną opieką logopedy i psychologa.
Praca z dziećmi w naszym Przedszkolu oparta jest na :






Podstawach Programowych Wychowania Przedszkolnego MEN
Programach wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” „Zanim będę uczniem”
5 - letnim planie rozwoju przedszkola
Rocznym planie pracy
Miesięcznych planach pracy dla poszczególnych grup

Organem prowadzącym placówkę jest
Urząd Miasta Gdyni .
Organem nadzorującym przedszkole jest
Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku

DRODZY RODZICE !
Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola.
Wasza punktualność jest nie tylko istotna dla prawidłowej organizacji przedszkola,
ale także może być dobrym początkiem dnia dla dzieci i Was samych.
Prosimy również, aby dzieci były odbierane wyłącznie przez osoby dorosłe.
W przypadku odbierania dziecka przez inne, niż prawni opiekunowie,
osoby dorosłe, konieczne jest upoważnienie z wpisanym numerem dokumentu
tożsamości.
Dziękujemy za zrozumienie!
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