


      Godziny otwarcia przedszkola

6:45 17:00



Organizacja pracy oddziałów:

I “Poszukiwacze” 7:30 - 17:00

II “Muzykanci” 7:30 - 16:30

III “Zdobywcy” 6:45 - 15:30

IV “Półnutki” 7:30 - 15:45

V “Plastusie” 8:00 - 15:00

VI “Odkrywcy” 8:00 - 15:45

VII “Sportowcy” 8:00 - 15:00



Ramowy rozkład dnia

6:45 - 8:45
- przyprowadzenie dzieci
- zabawy swobodne dzieci
- zabawy orientacyjno-
porządkowe ze śpiewem
- ćwiczenia gimnastyczne 
przy muzyce
- zabawy wspierające rozwój 
mowy dziecka

8:45
- zabiegi higieniczne

9:00
- I śniadanie



9:30
- zajęcia programowe, 
zabawy, spacery, wycieczki

- kontakty okolicznościowe, 
uroczystości związane z 
realizacją ustalonych w 
planach celów

- zabawy swobodne dzieci

10:00
- 3-4 latki pobyt w ogrodzie 
przedszkolnym / spacer

- starsze grupy zabawy 
swobodne w sali/ zajęcia 
dodatkowe

11:00
- II śniadanie

11:30 - 13:00
- przygotowania do 
leżakowania, zabiegi 
higieniczne

- 3-4 latki odpoczynek w formie 
leżakowania (45 minut)

- starsze grupy pobyt w 
ogrodzie przedszkolnym



13:30 - 14:00

- obiad

14:00

- czytanie dzieciom bajki 
przez nauczyciela

- poobiednia relaksacja

14:15 - 17:00

- zabawy utrwalające, 
ortofoniczne, 
konstrukcyjne

- zabawy swobodne w 
sali

- zabawy w ogrodzie 
przedszkolnym

17:00

- zamknięcie 
przedszkola



   Zajęcia 
dodatkowe



- Rytmika
- J. angielski (5 razy w tygodniu)
- Balet
- Piłka nożna
- Lego Robotyka
- Warsztaty plastyczne
- Logopedia
- Glina , ceramika
- Religia (na życzenie rodziców)
- Kodowanie na dywanie



balet

piłka nożna

j. angielski



Warsztaty plastyczne
Logopedia



Legorobotyka



Wycieczki



Warsztaty



Teatrzyki



Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 

Do godziny 12.00 rodzic nie płaci za 

pobyt dziecka, tylko za 2 posiłki (I oraz 

II śniadanie). Opłata za każdą 

następną godzinę wynosi 1zł. 

Od wychowawcy rodzice otrzymają 

informację o wysokości opłaty, którą 

należy wpłacić na konto przedszkola 

(podane w umowach). 



Opłata za wyżywienie

I oraz II śniadanie                         5 zł 

obiad                         7 zł

Każdą alergię pokarmową należy zgłaszać wyłącznie 

pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.



Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
1.         Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców 

(opiekunów prawnych). Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo 
w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.         Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali. W 
przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

3.     Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne pełnoletnie osoby upoważnione na 
piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji 
przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

Prosimy aby osoby odbierające dzieci zawsze miały przy sobie 
dokument tożsamości.



Rodzice w “Małych Talentach”:
● Rada Rodziców

● Mały Wolontariat

● Teatr Rodziców

● festyny rodzinne

● konkursy

● kiermasze

● czytanie książek

● prezentacja swoich talentów







Dane kontaktowe

dyrektor: Róża Ostach
tel. 500244121 

tel. 690 193 946 

e-mail: biuro@maletalenty.pl

strona: www.maletalenty.pl

mailto:biuro@maletalenty.pl


Dziękuję za uwagę


