
INFORMATOR DLA RODZICÓW  
 

Kontakt: 
 

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ,,Kraina Marzeń’’ w Zgłobicach 

ul. Długa 45 

33-113 Zgłobice 

telefon stacjonarny: 14 67 67 881 

telefon komórkowy: 515 341 403 

e-mail: krainamarzen@przedszkolezglobice.pl 

strona internetowa: www.przedszkolezglobice.gminatarnow.pl 

 

 

Płatności:  
1. Opłata stała: 120 zł/pierwsze dziecko, 100 zł/drugie dziecko, 90 zł/każde kolejne dziecko. 

W przypadku dzieci spełniających obowiązek Rocznego Przygotowania Przedszkolnego, 

które przebywają w Przedszkolu 5 godzin (realizacja podstawy programowej), miesięczna 

opłata za zajęcia dodatkowe wynosi 50 zł.  
2. Składka na zakup artykułów papierniczych – Smerfy, Misie, Pszczółki, Żabki –  

25 zł/semestr, Elfy – 35 zł/semestr.  
3. Wyżywienie: 7 zł/dzień, dzieci z alergią na laktozę lub białko mleka krowiego:  

8 zł/dzień. 

 

UWAGA! Opłatę za przedszkole i wyżywienie w formie przelewu prosimy wpłacać na numer 
konta: 
 

36 1600 1462 1817 4669 0000 0001 

 
do 10-tego dnia każdego miesiąca. Istnieje też możliwość wpłaty u dyrektora przedszkola. 

 

 

Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych w roku szkolnym 2021/22: 

1. Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2021 r. 

2. Pasowanie na przedszkolaka – 19.11.2021 r. (grupa: Elfy).  
3. Wieczór kolęd – 16.12.2021 r. godz. 14.30 grupy: Elfy, Smerfy, Pszczółki, 

godz. 16.30 grupy: Żabki, Misie.  
4. Dzień Babci i Dziadka – 13.01.2022 r. godz. 13.00 grupa: Żabki, 

godz. 15.00 grupa: Elfy. 

   14.01.2022 r. godz. 13.00 grupa:  Smerfy, 

godz. 15.00 grupa: Misie, Pszczółki. 

5. Piknik Rodzinny – 21.05.2022 r. 

6. Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego – 24.06.2022 r. godz. 16.00. 

 

 

Kalendarz dyżurów w roku szkolnym 2021/2022:  
W podane poniżej dni przedszkole może pełnić dyżur dla dzieci rodziców pracujących. Prosimy 
o przemyślane zapisy! 
27.12.2021 r. – 30.12.2021 r. – (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) - W przypadku dyżuru 

międzyświątecznego, warunkiem jego zorganizowania jest zapisanie na niego minimum 15 Dzieci. 
     

 
W podane poniżej dni przedszkole pełni dyżur dla dzieci rodziców pracujących. Prosimy  

o przemyślane zapisy! 
17.01.2022 r. – 30.01.2022 r. – ferie zimowe (dyżur) 
27.06.2022 r. – 31.07.2022 r. – dyżur wakacyjny 

http://www.przedszkolezglobice.gminatarnow.pl/


 
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/22: 
12.11.2021. (piątek po Narodowym Święcie Niepodległości) – przedszkole nieczynne 
24.12.2021. (Wigilia) – przedszkole nieczynne 

31.12.2021. (Sylwester) – przedszkole nieczynne 

07.01.2022. (piątek po Święcie Trzech Króli) – przedszkole nieczynne 

02.05.2022. (poniedziałek między Świętami Majowymi) – przedszkole nieczynne 

17.06.2022. (piątek po Bożym Ciele) – przedszkole nieczynne 

01.08.2022. – 31.08.2022 – przedszkole nieczynne 

  
Dodatkowe informacje: 
- OBOWIĄZKOWO każde dziecko powinno mieć w szatni komplet odzieży: majtki, podkoszulek, 

spodnie/spódniczka, skarpetki, bluzka/sweterek – stosownie do pory roku. We wszystkich grupach 
(oprócz maluszków) wymagany jest osobny strój na gimnastykę. W grupie maluszków obowiązkowa jest 
piżama.  
- Bardzo prosimy o dostarczenie raz na semestr 2 paczek chusteczek higienicznych suchych oraz  

1 paczkę chusteczek mokrych.  
- Wszystkie informacje dotyczące bieżących wydarzeń oraz ewentualnych zmian organizacyjnych będą 

umieszczane na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w budynku przedszkola. 

Wychowawcy będą również przekazywać informacje sms-owo oraz na grupowe skrzynki e-mail.  
- Każdy piątek w naszym przedszkolu jest ,,Dniem Zabawki”. Dzieci w tym dniu mogą przynieść swoją 

jedną ulubioną zabawkę. Prosimy, aby była ona bezpieczna oraz adekwatna do wieku. Przedszkole nie 

ponosi odpowiedzialności za przyniesione rzeczy. Aktualnie, ze względu na występowanie COVID-

19 „Dzień Zabawki” jest zawieszony do odwołania.  
- Nieobecność dziecka prosimy zgłaszać sms-owo u wychowawcy grupy najpóźniej w dniu jego 

nieobecności. Od miesięcznej opłaty żywieniowej odlicza się kwotę za każdy zgłoszony dzień 
nieobecności dziecka. Opłata żywieniowa jest rozliczana po zakończonym miesiącu. Opłata stała  
w przypadku choroby lub innej nieobecności dziecka w przedszkolu przez cały miesiąc – podlega 
odliczeniu w kolejnym miesiącu na pisemny wniosek Rodzica.  
  - Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 06.00 – 17.00 z wyjątkiem świąt, 

dni ustawowo wolnych od pracy oraz wszystkich pozostałych wyznaczonych przez organ 

prowadzący. W czasie pełnienia przez przedszkole dyżurów (ferie, wakacje, przerwy 

międzyświąteczne), godziny pracy placówki mogą zostać skrócone, w zależności od 

zapotrzebowania rodziców. 
 
- Korzystanie z usług przedszkola w okresie feryjnym (tj. od 17.01.do 30.01.) oraz w okresie 

wakacyjnym (tj. 27.06. do 31.07.) zależy od wcześniejszego zapisu na dyżur dziecka obojga rodziców 

pracujących (rodzice składają oświadczenia, że są osobami pracującymi). Decyzję o zapisie na dyżur 

należy podjąć i przekazać wychowawcy do 23.12. (w przypadku dyżuru feryjnego), oraz do 03.06.  

(w przypadku dyżuru wakacyjnego). 

- W okresie międzyświątecznym (tj. od 27.12. do 30.12.) przedszkole może pełnić dyżur dla dzieci 

obojga rodziców pracujących (rodzice składają oświadczenia, że są osobami pracującymi). W przypadku 

dyżuru międzyświątecznego, warunkiem jego zorganizowania jest zapisanie na niego minimum 15 dzieci. 

Decyzję o zapisie należy podjąć i przekazać wychowawcy do 10 listopada. W przypadku nieobecności 

Dziecka zapisanego na dyżur, opłata za wyżywienie pobrana z góry – nie podlega odliczeniu i zwrotowi. 

- Indywidualne konsultacje z wychowawcami będą odbywać się raz w miesiącu, według ustalonego 

grafiku zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w przedsionku przedszkola oraz na stronie internetowej 

przedszkola. Konsultacje ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, 

neurologopedą, rehabilitantem/terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą pedagogicznym) ustalane będą 

indywidualnie. 

   - Zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolu: warsztaty „Poznajemy Świat” 1x/ m-c, warsztaty 

„Wesoły Odkrywca” 1x/m-c, audycje muzyczne 1x/m-c, religia 1x/tydz., zajęcia logopedyczne – wg 

potrzeb dzieci, gimnastyka korekcyjna – wg potrzeb dzieci, rytmika 1x/tydz., j.angielski 2x/tydz. grupy 

starsze/ 1x/tydz. grupy maluszków, teatrzyki w przedszkolu.  


