
 
 

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki 

Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków 

Drodzy Rodzice! W celu ułatwienia Państwu współpracy z naszą placówką 

skonstruowana została specjalna broszura informacyjna, która zawiera podstawowe 

informacje odnośnie ogólnego funkcjonowania placówki, a także poszczególnych grup 

wiekowych. 

Lp. Przedmiot Forma Realizacji 

1. Godziny pracy placówki z 

uwzględnieniem podziału wg 

ramowego rozkładu dnia 

Przedszkole działa w godzinach 7.00 -17.00. 

7.00-9.00- Przychodzenie dzieci do przedszkola, 

gimnastyka poranna, zabawy organizowane w kole. 

9.00-9.30- Śniadanie. 

9.30-12.00- Zajęcia dydaktyczne. Zajęcia dodatkowe. 

Zabawy dowolne dzieci. 

12.00-12.30- Obiad. 

12.30-13.00- Relaksacja. 

13.00-14.30- Spacer po ogrodzie, zabawy dydaktyczne, 

praca kompensacyjno- wyrównawcza. 

14.30-15.00- Podwieczorek. 

15.00-17.00- Zabawy stolikowe: gry dydaktyczne, 

zabawy muzyczno – ruchowe, rozchodzenie się dzieci. 

2. Realizacja podstawy 

programowej- zajęcia 

dydaktyczne 

Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godziny 

9.30. Zajęcia dydaktyczne obejmują zajęcia w języku 

polskim, języku angielskim (5 razy w tygodniu) do 

godziny 12.00. Ze względów organizacyjnych oraz 

higienicznych bardzo prosimy Rodziców dzieci o nie 

wchodzenie na sale zajęciowe podczas trwania zajęć 

dydaktycznych. Pamiętajmy, że dzieci rozprasza 

każda najmniejsza zmiana. Pojawienie się w sali  

spóźnionego kolegi, całkowicie rozbija, tak trudno 



 
 

wypracowany przez nauczyciela stan skupienia i 

uwagi na zajęciach. Bardzo prosimy Rodziców o 

wyrozumiałość w tej sprawie. 

3. Zajęcia w ramach czesnego 

Zajęcia dodatkowe/płatne 

Zajęcia podstawowe w ramach czesnego: 

• język angielski codziennie, 

• zajęcia dydaktyczne zgodnie z programem 

MENIS, 

• dziecięca matematyka według metody prof. 

Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, 

• elementy pedagogiki Marii Montessori, 

• logorytmika, 

• muzykoterapia, 

• bajkoterapia, 

• sensoplastyka, 

• akademia małego tygryska smakosza, 

• akademia małego tygryska ogrodnika, 

• tygrysek odkrywcą – warsztaty edukacyjne 

• zajęcia plastyczne, 

• spotkania ze sztuką, 

• zajęcia rytmiczno - muzyczne, 

• gimnastyka ogólnorozwojowa, 

• metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki 

Sherborne, 

• zajęcia sportowe, 

• stała współpraca z logopedą. 

Zajęcia dodatkowe fakultatywne: 

• wycieczki i wyjścia do teatru, kina, filharmonii, 

muzeum oraz inne ciekawe miejsca, 

• balet,  

• akademia małych odkrywców, 

• taniec towarzyski, 

• zumba, 

• robotyka, 

• przedszkoliada, 

• zajęcia logopedyczne, 

• opieka psychologiczna. 

4. Dni tematyczne Minimum 3 razy w miesiącu ogranizowane są w 

przedszkolu zajęcia tematyczne wyróżniające się 



 
 

wyjątkowym celebrowaniem przez dzieci danej 

tematyki. W tym dniu zazwyczaj Rodzice proszeni są o 

przygotowanie dzieci do tego typu zajęć (odpowiednie 

przebranie, przyniesienie potrzebnych rekwizytów). 

Informacje o imprezach tematycznych  umieszczane są  

w systemie internetowym oraz na tablicy ogłoszeń w 

przedszkolu. 

5. Zamierzenia dydaktyczno - 

wychowawcze 

Ostatniego dnia każdego miesiąca nauczyciele 

zobowiązują się do umieszczania informacji odnośnie 

realizowanej w kolejnym miesiącu tematyki z 

podstawy  programowej. 

6. Nieobecności Nieobecności należy zgłaszać tylko i wyłącznie w 

systemie Live Kid do godziny 7.30.  Panie 

wychowawczynie nie przyjmują zgłoszeń o 

nieobecnościach. 

7. Wycieczki Wycieczki organizowane są wielokrotnie w ciągu roku. 

Informacje o opłatach są przesyłane drogą internetową, 

ponadto widnieją na tablicy informacyjnej w przedszkolu. 

Zapisów należy dokonywać u wychowawcy grupy. Opłaty 

za wycieczki należy uiszczać  do wychowawców grup w 

formie gotówkowej.  

8. Zajęcia dodatkowe (odpłatne)  

Zapisów na zajęcia dodatkowe dokonują Państwo u 

wychowawcy grupy bądź bezpośrednio u prowadzącego, 

jeżeli tak ustala prowadzący zajęć. Informacje o terminie i 

formie płatności zostaną przesłane poprzez aplikacje 

LiveKid. 

9. Wyprawka Osoby, które zdeklarowały, że same skompletują 

wyprawkę, zobowiązane są dostarczyć ją do 30 

września bieżącego roku przedszkolnego. 

10. Informacje o postępach Wychowawcy każdej z grup organizują 1 raz w 



 
 

dziecka w nauczaniu i 

wychowaniu– konsultacje 

 z rodzicami 

miesiącu indywidualne konsultacje, na których Rodzic 

otrzymuje szczegółowe informacje odnośnie 

funkcjonowania dziecka w grupie. Na konsultacje 

z wychowawcami należy zapisywać się przynajmniej 3 

dni przed terminem w celu zebrania przez nauczyciela 

rzetelnych informacji odnośnie dziecka. Zapisy na 

konsultacje dokonywane są poprzez zaznaczenie na 

tablicy w odpowiedniej tabelce chęci udziału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Informacje szczegółowe dla Rodziców odnośnie funkcjowania 

poszczególnych grup wiekowych w Niepublicznym Przedszkolu Językowym 

Akademia Małych Tygrysków 

Grupa 4 - latków 

Lp. Przedmiot Forma realizacji 

1. Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach 

9.30-12.00. Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej 

do godziny 9.30. Ze wzgledów organizacyjnych 

bardzo prosimy o punktualność, aby nie przerywać 

zajęć ze szkodą dla innych dzieci. 

2. Zajęcia dodatkowe Dzieci z grupy 4 - latków uczestniczą w zajęciach 

dodatkowych takich jak: 

• taniec towarzyski  

• akademia odkrywców 

• balet 

• robotyka 

• przedszkoliada 

O terminach rozpoczęcia zajęć będą informowani 

Państwo na bieżąco. 

3. Zabawki z domu Ze względów organizacyjncyh Tygryski mogą 

przynosić zabawki z domu 1 raz w tygodniu 

(poniedziałek). Dzieci mogą korzystać z zabawek 

domowych tylko i wyłącznie popołudniami. Nie 

wnosimy zabawek w trakcie zajęć dydaktycznych. 

 


