Organizacja pracy
Punktu Przedszkolnego
MAMBALEU
Małgorzata Sulikowska
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
1. DZIENNY WYMIAR GODZIN ORAZ WYMIAR GODZIN PRZEZNACZONYCH NA REALIZAJĘ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
Punkt przedszkolny MAMBALEU czynny jest od godziny 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku
we wszystkie dni robocze, z wyłączeniem dni wskazanych w umowie.
Zajęcia

dydaktyczne,

podczas

których

realizowany

jest

program

wychowania

przedszkolnego,oparte są na programach nauczania, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji.
Wykaz programów wykorzystywanych w pracy dydaktycznej w poszczególnych grupach wiekowych
zawarty jest w umowie z Rodzicami.
Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest
z zachowaniem

higieny

umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia i tygodnia,

uwzględnieniem dostosowania ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.
2. WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA I ODBIERANIA ICH PRZEZ
RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) LUB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ NICH OSOBĘ
Dzieci przyprowadzane są do Punktu Przedszkolnego MAMBALEU od godziny 8.00. W
przypadku, gdy z przyczyn niezależnych dziecko będzie danego dnia w punkcie później niż o godzinie
10.00, rodzice proszeni są o telefoniczne uprzedzenie właściciela placówki, co związane jest z
planowaniem ilości zamawianych posiłków oraz organizacją pracy w grupie.
W przypadku nieobecności dziecka, rodzice zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie
właściciela lub personel placówki, najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia.
Dzieci odbierane są z punktu przedszkolnego przez rodziców/opiekunów prawnych lub wskazane
przez nich osoby. Osoby, które upoważnione są do odbierania dziecka z przedszkola, muszą być
wymienione imiennie w formie pisemnej przez rodziców lub prawnych opiekunów w Karcie Dziecka.
Karta Dziecka pozostaje w teczce zawierającej dokumentację personalną dzieci. Osoba, która odbiera
dziecko z punktu przedszkolnego MAMBALEU, musi być wskazana w Karcie Dziecka, a podczas
odbierania dziecka z Punktu, informacja potwierdzana jest telefonicznie z rodzicami lub prawnymi
opiekunami.
W przypadku gdy Rodzic nie odbierze dziecka do godziny 17.00, dziecko pozostaje pod opieką
jednego z wychowawców lub dyrektora placówki.

3. WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
1. Zasady organizacji zajęć dodatkowych realizowanych w Punkcie Przedszkolnym
MAMBALEU w ramach opłaty tytułem czesnego, realizowane od 11 września 2017 do 30 czerwca
2018:
a) język angielski, trzy razy w tygodniu, w podgrupach wiekowych: w sumie minimum 90 minut
jednorazowo;
b) umuzykalnienie + rytmika, dwa razy w tygodniu, w podgrupach wiekowych: w sumie minimum 90
minut jednorazowo;
c) karate – raz w tygodniu, w podgrupach wiekowych: w sumie minimum 90 minut jednorazowo
d) zajęcia sportowe z elementami gier zespołowych w grupach wiekowych: w sumie minimum 90
minut jednorazowo;
e) zajęcia z ceramiki raz w miesiącu, w grupach wiekowych; czas trwania zajęć łącznie: około 120
minut;
f) cykl comiesięcznych zajęć ekologicznych w grupach wiekowych; w sumie 90 minut;
g) zajęcia „Granie w czytanie” - skierowane do grupy Zerówkowej; raz w miesiącu, 120 minut
jednorazowo;
h) zajęcia „Dawniej i dziś” - skierowane do grupy Zerówkowej; raz w miesiącu, 120 minut
jednorazowo;
i) Warsztaty z Uśmiechem – raz na dwa miesiące, w 12 osobowych grupach; czas trwania: 120 minut;

Zajęcia dodatkowe są przewidziane dla wszystkich dla dzieci.
Wskazane jest dostarczenie do przedszkola wygodnych ubrań (dresy, T-shirty – podpisane) do
zajęć ruchowych.
Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe, posiadają stosowne uprawnienia do ich prowadzenia
oraz zaświadczenia lekarskie nie stwierdzające przeciwwskazań do pracy z dziećmi
Tygodniowy schemat zajęć dodatkowych zostanie przesłany do rodziców po ostatecznym
ustaleniu terminów z osobami prowadzącymi zajęcia, do dnia 11 września 2017.
4. ZAJĘCIA FAKULATYWNE


Zajęcia taneczne dla dzieci realizowane przez firmę Smile Sport, raz w tygodniu. Długość
trwania zajęć zależy od liczby zapisanych uczestników.



Zajęcia z gimnastyki

korekcyjnej,

realizowane

przez mgr Bartosza

Sulikowskiego.

Częstotliwość zajęć oraz czas trwania zależą od ilości zapisanych na nie uczestników;


Zajęcia szachowe – prowadzone przez Panią Ewę Przeździecką; odbywają się raz w
tygodniu; czas trwania zajęć zależy od ilości uczestników;



Zajęcia z malarstwa, raz w tygodniu w grupach 10 osobowych; czas trwania: 60 minut;



Indywidualna terapia logopedyczna



Zajęcia z robotyki – raz w miesiącu, w 10-cio osobowych grupach; czas trwania zajęć: 60 min;



zajęcia z Piłki nożnej, realizowane od września 2017 do listopada 2017 oraz od kwietnia 2018
do 30 czerwca 2018 – czas trwania zajęć: 45 minut; liczebność grup: do 12 uczestników;

Uczestnictwo dzieci nie jest obowiązkowe i tylko te dzieci, które zostały zapisane na zajęcia przez
rodziców, uczestniczą w nich. Koszt poszczególnych zajęć został przekazany podczas zebrań z
Rodzicami.
5. TERMINY PRZERW W PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO MAMBALEU
Dni wolne od pracy w roku szkolnym 2017/2018 (nie uwzględnione są dni ustawowo wolne od
pracy)


26-29 grudnia 2017


3 kwiecień 2018


2, 4 maj 2018
1 czerwiec 2018

6. ORGANIZACJA ŚWIĄT I IMPREZ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM MAMBALEU
W punkcie Przedszkolnym Mambaleu w ciągu roku szkolnego organizowane są następujące
imprezy okolicznościowe:
a) 11 października – przedstawienie teatru Blaszany Bębenek
b) Andrzejki
c) 21-23grudzień 2016 - Spotkanie Wigilijne z udziałem rodziców
d) Przedstawienie świąteczne organizowane przez Pomarańczowy Cylinder
e) styczeń 2017 Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
f) luty 2016 Bal Karnawałowy z pokazami sztuczek magicznych
e) Spotkanie Wielkanocne z udziałem rodziców
f) Spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty i Dnia dziecka – piknik integracyjny dla wszystkich dzieci i
rodziców w Parku ul. Hozjusza
g) czerwiec Bal z okazji Dnia Dziecka
h) imprezy urodzinowe każdego dziecka – z tortem, prezentem, wspólnym śpiewaniem „Sto Lat”
i)

Impreza z okazji 10-lecia powstania Punktu Przedszkolnego Mambaleu, zorganizowana w

parku na Kępie Potockiej – zaproszenie aktualnych dzieci oraz Rodziców oraz dotychczasowych
absolwentów.
ii)

W planach przewidziane są obchody Dnia Pierwszej Pomocy – wraz z kursem udzielania

pierwszej pomocy skierowanym dla dzieci; 20 września – Dzień Przedszkolaka; 5 listopada – Dzień
Postaci z Bajek; Mikołajki – 6 grudnia; 10 grudnia Dzień Praw Człowieka i wiele, wiele innych.
Raz na dwa miesiące organizowane jest przedstawienie w przedszkolu, dla wszystkich grup –
zapraszane są teatrzyki, które w siedzibie placówki wystawiają sztuki opracowane dla najmłodszej
publiczności.
Raz w roku, latem, organizowane jest spotkanie integracyjne dla wszystkich dzieci, ich rodziców
oraz całego personelu w formie pikniku na świeżym powietrzu.

Szczegółowy roczny plan zawarty jest w oddzielnej tabeli dotyczącej organizacji pracy w roku
2017/2018.
7.

DOSTĘP RODZICÓW DO DYREKTORA PLACÓWKI ORAZ

PRACOWNIKÓW; numery kontaktowe oraz adresy e-mail
Rodzice przez cały rok mają możliwość kontaktowania się z dyrektorem placówki oraz personelem,
zatrudnionym w Punkcie Przedszkolnym MAMBALEU.
Adres mailowy do przedszkola: przedszkole.zoliborz@gmail.com;
adres e-mail dyrektora placówki: malgosia@mambaleu.com;
adres e-mail Pani psycholog olga.leoniak@gmail.com
dyżurny numer telefonu 502 714 224
telefon do dyrektora placówki, Małgorzaty Sulikowskiej 508198462
Wszelkie aktualności, plany pracy w grupach, programy nauczania, jadłospis oraz ogłoszenia
są umieszczane na stronie internetowej przedszkola www.mambaleu.com.
8. WYŻYWIENIE
Śniadania: dzieci przynoszą własne śniadania, lub zjadają śniadanie składające się z płatków z
naturalnych ziaren zbóż firmy Solograno z mlekiem sojowym, krowim lub ryżowym;
Obiady i podwieczorki: dostarczane przez firmę Healthy Lifestyle.
Menu opracowane jest przez dietetyka, która czuwa nad odpowiednim zbilansowaniem diety
pod względem zawartości składników odżywczych oraz zapewnieniem odpowiedniej dobowej
kaloryczności przyjętej dla danej grupy wiekowej.
9. OPIEKA PSYCHOLOGICZNA
W Punkcie Przedszkolnym Mambaleu zatrudniony jest psycholog dziecięcy realizujący zadania
wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzący terapię indywidualną oraz
przeprowadzający szkolenia dla pracowników i rodziców z zakresu problematyki wychowawczej.

Małgorzata Sulikowska

