Drodzy Rodzice!
Publiczne Przedszkole w Jeżowem ogłasza nabór dzieci z rocznika 2009 i 2008
/3 i 4 latki/ na rok szkolny 2012 / 2013.
Pierwsze lata życia dzieci to najlepszy okres w ich rozwoju, aby rozwinąć u nich
zdolności uczenia się. Dlatego działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego
i społecznego przynoszą najlepsze rezultaty w tym czasie.
Warto, aby Wasze dzieci realizowały edukację przedszkolną, ponieważ:
Umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole,
Uczestnictwo w grupie rówieśniczej jest okazją do rozwijania dojrzałości emocjonalnej,
Grupa rówieśnicza stwarza bardzo dobre środowisko do umiejętności językowych,
Wychowanie przedszkolne poprzez zabawę kieruje procesem uczenia się, wzbogaca
wartości i doświadczenia wyniesione z domu,
Dziecko przebywając w grupie pod opieką nauczyciela ma możliwość korygowania
niepokojących zachowań czy niedostatku podstawowych umiejętności.
Przedszkole statutowo świadczyć będzie pracę edukacyjno - wychowawczą we wszystkie
dni robocze, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć edukacyjnych, w godzinach
od 630 do1600.
W Publicznym Przedszkolu w Jeżowem dzieci przebywają nieodpłatnie w czasie
realizacji podstawy programowej tj. w godzinach od 800-1300 /zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dn.

23.12.2008r. ; Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17 ze

zmianami/.
Za dodatkową 1 godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole wykraczającą poza
podstawę programową opłata wynosi – 1,50 zł. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza
drugie dziecko opłata będzie wynosić - 1 zł. Można zwolnić z opłaty za świadczenia trzecie
i kolejne dziecko w rodzinie, korzystające ze świadczeń przedszkola oraz za dzieci objęte
kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Praca odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych 3-latków i 4-latków, pod nadzorem
wykształconych i doświadczonych pedagogów.
Zapisy będą trwać od 1- 16 marca 2012 roku. Wnioski do zapisu dzieci można pobrać
w sekretariacie Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum /s.34/ lub ze strony szkoły
www.zsjc.net.pl.
Zachęcam do zapisu do naszego przedszkola
Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum
mgr Katarzyna Sudoł

