
Ważne informacje dla rodziców od 1.09.2022 r. 

Dyrektor Zespołu ZSZP nr 9 w Rybniku – mgr Aleksandra Koczy 

Wicedyrektor  przedszkola - mgr Joanna Zielonka  

Kontakt:    tel. ZSZP 9 . 324223739, mail: zszp9@wp.pl 

                   tel. Przedszkole 6  324224945, mail p6rybnik@wp.pl  

Każdy z rodziców powinien zapoznać się ze Statutem ZSZP nr 9 w szczególności z paragrafami 

dotyczącymi pracy przedszkola - Statut na stronie ZSZP nr 9 BIP, PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA 

PRZEDSZKOLA 

 

1. Do przedszkola należy dostarczyć wymagane dokumenty najpóźniej 01.09.2022 - druki deklaracji do  

odbioru podczas zebrań grupowych. 

 

2. Przyprowadzamy dziecko w godzinach od 6.30 do 8.00 Odbiór dzieci – 13.00 do 16.00 (wg 

zadeklarowanych godzin), proszę przestrzegać o punktualnym przyprowadzaniu dzieci do godziny 8.00. W 

wyjątkowych sytuacjach proszę informować Przedszkole, że dziecko przyprowadzone będzie później.  

Przestrzegamy „Zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w związku ze stanem epidemicznym” 

zawarte w Procedurze bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii Covid 19 w Przedszkolu nr 6 VI 

aktualizacja z dnia 11.03.2022 r.wytyczne GIS i MEiN 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 - 1 wrzesień 2022: 

Rodzice nie wchodzą do szatni ani na teren pozostałych pomieszczeń przedszkola. 

- przedszkole czynne od 6.30 do 16.00, 

- rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona przyprowadza dziecko/dzieci do przedszkola na godzinę 
zadeklarowaną we wniosku,    

- na razie nie mamy obowiązku używania maseczek zasłaniających usta i nos, dezynfekujemy ręce 

-pani oddziałowa pomaga dziecku przy rozbieraniu, ubieraniu i odprowadza dziecko do sali przedszkolnej 
zapewniając mu pełne bezpieczeństwo 

- każda grupa rozpoczyna zajęcia w swojej sali, 

- dziecko musi być zdrowe, bez objawów grypowych, kataru, kaszlu, rodzice których dzieci są uczulone z 
objawami kataru lub kaszlu są zobowiązani dostarczyć wychowawcy stosowne zaświadczenie od lekarza 

- nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w 
warunkach domowych. 

- rodzice powinni zgłosić rożne alergie u dzieci, dostarczyć zaświadczenie lekarskie z wytycznymi odpowiedniej 
diety tak, po to, żeby pani intendent mogła dokonać odpowiednich zakupów zgodnie z dieta dziecka 

3. Kontakt  z nauczycielem  wychowawcą – rodzice podają adresy email, wychowawcy również. Kontakt 

indywidualny – po wcześniejszym mailowym umówieniu się. Godzina dostępności nauczyciela dla rodzica- 

zgodnie z podanym harmonogramem na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej po wcześniejszym 

uzgodnieniu i potwierdzeniu e-mailem.  

Maria Fojt każda         wtorek     07.00-8.00 

Justyna Kuligowska   środa      07.00-8.00 

Monika Paszek           czwartek  14.00-15.00 

mailto:zszp9@wp.pl
mailto:p6rybnik@wp.pl


Aleksandra Szulc       środa       13.30-14.30 

Joanna Zielonka         czwartek  14.00-15.00 

 

4. Programy wychowania w przedszkolu realizowane w roku szkolnym 2022/2023 

1. „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe”- program wychowania przedszkolnego Nowa Era  

2. Autorski  program  wychowania  opracowany  przez  Radę  Pedagogiczną Przedszkola  nr 6  w  Rybniku  w  

roku  szkolnym  2002/ 2003  

3. Autorski program nauki czytania opracowany przez mgr Aleksandrę Szulc „Lat mało mam, ale czytam sam” 

4. Autorski program adaptacji do przedszkola opracowany przez mgr Monikę Paszek  „Adaptacja bez łez” 

5. Autorski program adaptacji do przedszkola dla dzieci 3,4-letnich opracowany przez mgr Justynę Kuligowską „Z  

uśmiechem doprzedszkola” 

6. Autorski program opracowany przez mgr Justynę Kuligowską „Radość tworzenia” 

7. „Dziecięca matematyka”- E. Gruszczyk –Kolczyńska, E. Zielińska 

8. „Język angielski na co dzień”- program autorski opracowany przez mgr Aleksandrę Szulc i Annę Prokop 

5. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KIERUNKI DZIAŁANIA NA ROK 2022/2023 

„Tworzenie   odpowiednich  warunków  sprzyjających i umożliwiających dzieciom wszechstronny rozwój, 
rozwijanie różnorodnej aktywności dzieci –fizycznej, emocjonalnej,  społecznej, poznawczej,  
Zadanie : 
„Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom” – kształtowanie właściwych postaw ukierunkowanych na 

wartości uniwersalne  

 poszerzanie działań wspomagających rozwój dzieci 

 wspieranie wychowawczej roli  rodziny 

 podnoszenie jakości kształcenia  

 podnoszenie dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolu 

 ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci 

 rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego 
wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym 
dzieci 

 współpraca z rodzicami nad ujednoliconym systemem oddziaływań wychowawczych i 
realizacji zadań przedszkola 

 udzielanie rodzicom wsparcia w procesie wychowania, rozwoju i edukacji dziecka 
 

       Cele szczegółowe: 

      1. Dziecko czuje się dobrze i bezpiecznie w przedszkolu. 

      2. Dziecko przestrzega przyjęte zasady, normy postępowania, obowiązujące regulaminy 

      3. Dziecko zna swoje prawa i obowiązki.  

      4. Dziecko jest przywiązane do swojego miasta, regionu związanych z nimi tradycji wie, że Polska to jego 

        ojczyzna, zna i akceptuje kulturę innych narodów. 

      5. Dziecko podejmuje na miarę swoich możliwości działania związane z ochroną przyrody, przejawia postawy 

        proekologiczne 



     6.Dziecko zna  zasady  ochrony  przyrody,  zna  zagrożenia  dla  środowiska  naturalnego  i swojego  

       zdrowia, podejmuje na miarę swoich możliwości  działania związane z ochroną i dbałością o przyrodę, swoje 

       zdrowie i szeroko rozumiane bezpieczeństwo. 

6. Wyprawka  przedszkolaka 

 Zmienne obuwie  

 Zmienne ubranie (w worku z materiału w szatni- 3 latki 2 komplety) 

 Strój gimnastyczny w worku z materiału 

 Chusteczki higieniczne wyciągane – 2 duże opakowania 

 Chusteczki nawilżane – 2 opakowania 

 Zeszyt do religii 60- cio kartkowy – 5 i 6 latki 

 

7. Odpłatność za przedszkole: 

Żywienie: ( Zarządzenie Dyrektora ZSZP nr 9 w Rybniku z dnia 30.08.2022 w sprawie ustalenia opłat za 

korzystanie z posiłków w Przedszkolu nr 6  w Rybniku)  

a) śniadanie – 2,50 zł,  

b) obiad – 4,00 zł, 

c) podwieczorek –2,50 zł. 

Opłata za czas poza podstawą programową (przed 8.00 i po 13.00) – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę – z 

wyjątkiem 6 – latków, których czas pobytu w przedszkolu jest całkowicie bezpłatny.  

Przypominamy, że 6-latki są objęte odpłatnym żywieniem. 

Płatność po zakończonym miesiącu na konto bankowe do wpłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu do 15 

każdego miesiąca 

87 1020 2528 0000 0502 0435 6846 

 

8. Rejestrowanie obecności: 

Nastąpi zmiana platformy do rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu- ATMS Kids e-przedszkole już nie będzie 

obsługiwało placówek przedszkolnych. Czytniki rejestrujące godzinę przyjścia i wyjścia dziecka będą nieaktywne. 

W miesiącu wrześniu sami ewidencjonujemy pobyt dziecka w przedszkolu. Prosimy zachować dyskietki, z 

których państwo korzystaliście. 

 

9. Ubezpieczenie dziecka. 

Warto a nawet trzeba ubezpieczyć dziecko w zakresie ubezpieczenia NW (od następstw nieszczęśliwych 

wypadków). Można skorzystać z dostępnych ofert firm ubezpieczeniowych.  Rodzic indywidualnie 

ubezpiecza dziecko i sam decyduje z jakiej oferty, pakietu i firmy ubezpieczeniowej skorzysta. Prosimy o 

niezwłocznie  dokonanie takiego ubezpieczenia, żeby mogło skutkować z dniem 1 września. 

 

10. Religia - roku szkolnym 2022/2023 zajęcia religii będzie prowadziła katechetka pani Gabriela Mnich-

Witkowska. Religia dla 5 i 6-latków . Poniedziałek i środa Grupa II 13-13.30, grupa III 13.30-14. Rodzice 

wypełniają zgodę na udział dziecka w zajęciach religii 

 

11. Język angielski – prowadzony w każdej grupie wiekowej 2 razy w tygodniu po 30 min. Zajęcia poprowadzi 

pani Aleksandra Szulc. 

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i zajęcia logopedyczne - Przedszkole zapewnia pomoc logopedy, 

pedagoga, pedagoga specjalnego, dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym mają zajęcia rewalidacyjne, 

dzieciom z opiniami poradni o wczesnym wspomaganiu również jest udzielana taka pomoc.  

 

13. Wszystkie istotne i ważne ogłoszenia dla rodziców będą umieszczane na naszej stronie internetowej, 

drzwiach wejściowych i e-mailem 



 

14. Na tablicy ogłoszeń wywieszony został kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych. 

      W najbliższym czasie planujemy: 

 15 września Przedszolandia – rozrywka ruchowa, zajęcia sportowe, lekcja pokazowa  

 16 września – Festyn Dzielnicowy „ Biesiada śląska”- występy dzieci, konkursy z nagrodami, 

dmuchańce,  ciasta, biesiada prowadzona przez wodzireja 16.09.2022 (piątek) 

 20 września w ramach obchodów DNIA PRZEDSZKOLAKA spotkanie autorskie z panią Edytą 

Pawlak-Sikorą autorką książek dla dzieci „Wiewiórka Tola”,  

 14 październik Pasowanie na przedszkolaka teatr Andrzej Zbieg „Kramik z wierszami” 

 X/XI/2022 „My nie gryziemy”- Fundacja Ewa Nowarol  zajęcia edukacyjne, z bezpiecznego 

obcowania ze zwierzętami i z odpowiedzialnej opieki nad nimi. 

 19 październik wyjście do TZR 10.30 „Jak Rumcajs Cypiska ratował” 23 zł NTE 

 15 grudnia wyjście do TZR 10.20 „Ach ta Pipi”- 23 zł NTE 

 wyjścia do budynków użyteczności publicznej- biblioteka Filia 8- lekcje biblioteczne i plastyczne, muzem 

– lekcje muzealne, urząd miasta i inne według planów pracy nauczycieli, pomysłów rodziców i 

zainteresowań dzieci. 

 

15. Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające prowadzone przez Przygodę „Żaczki-przedszkolaczki” - 30 minut, 

     raz  w tygodniu - wybrany dzień do ustalenia zostanie podany w późniejszym terminie. 

 


