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Godziny otwarcia i pobytu
w przedszkolu, odbieranie
i przyprowadzanie dzieci,
choroba przedszkolaka i
przerwy wakacyjne w
przedszkolu

GODZINY OTWARCIA I POBYTU W PRZEDSZKOLU
Przedszkola są zwykle otwarte od godziny 07.30 do godziny 16.30. Niektóre przedszkola
mają dłuższe godziny otwarcia. Poszczególne przedszkola podadzą Państwu informacje
o swoich godzinach otwarcia. Państwo sami decydują, jak długo dziecko ma przebywać w
przedszkolu każdego dnia.
Przedszkola organizują często wycieczki, śpiewanie piosenek, grupy językowe i zabawowe,
oraz inne zajęcia przedpołudniowe. Prosimy Państwa o powiadomienie przedszkola, jeżeli
dziecko przyjdzie później w ciągu dnia. Wtedy personel będzie wiedział, czy czekać na
dziecko, czy też rozpocząć zajęcia zaplanowane na ten dzień.

Odbieranie i przyprowadzanie dziecka do przedszkola
Prosimy skontaktować się z personelem, kiedy przyjdą Państwo do przedszkola tak,
aby dziecko zostało powitane w miły sposób. Proszę porozmawiać z personelem, kiedy
zabieracie dziecko i poinformować, kiedy opuszczacie przedszkole. Jest to ważne dla
bezpieczeństwa dziecka i dla wymiany informacji, dotyczących dziecka.
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Ważne jest, aby personel przedszkola został powiadomiony, jeżeli inne osoby niż rodzice
mają odebrać dziecko. Personel przedszkola może wtedy przygotować dziecko na to, że
przyjdzie ktoś inny. Przedszkole nie ma prawa wydać dziecka innym osobom bez uprzedniej
umowy o tym, pomimo że dziecko rozpoznaje daną osobę.
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Ferie i dni wolne
W przedszkolu są cztery nieodpłatne tygodnie w roku. Pięć z tych dni jest przeznaczonych
na planowanie działalności pedagogicznej przedszkola i wtedy dzieci mają dni wolne. Trzy
pozostałe tygodnie są przeznaczone na ferie/ wakacje.
Niektóre przedszkola są otwarte przez całe lato, podczas gdy inne zostają zamknięte na
dwa- trzy tygodnie w związku z urlopami. Personel przedszkola prosi często rodziców o
zgłoszenie, kiedy dziecko będzie miało wakacje letnie. W okresie, gdy dziecko ma zgłoszone
wakacje, nie może ono przyjść do przedszkola.
Jeżeli dziecko ma mieć wolne dłużej niż przez umówione tygodnie wakacyjne, należy o tym
powiadomić przedszkole. Przedszkola są zamknięte w dni świąteczne i w dniu 17 maja. W
związku ze Świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocą oraz jesiennymi i zimowymi feriami
szkolnymi, wiele przedszkoli pyta rodziców czy dzieci będą miały wolne. Informacja ta
jest istotna, aby zorientować się, ile dzieci przyjdzie do przedszkola tak, aby można było
zaplanować niezbędną obsadę pracowników w tym okresie.

Choroba
Jeżeli stan ogólny dziecka jest zły, należy zatrzymać dziecko w domu i nie posyłać go do
przedszkola. Zły stan ogólny może przejawiać się nienormalnym zmęczeniem, mdłościami,
osłabieniem lub brakiem apetytu. Dziecko, które wymiotuje i ma biegunkę, musi zostać w
domu przez dwie doby po ustąpieniu objawów, pomimo że nie ma ono gorączki.
Najważniejszym powodem zatrzymania dziecka w domu jest unikanie zarażania innych
osób w przedszkolu. Ponadto dziecko potrzebuje szczególnej opieki, a przedszkole nie ma
możliwości przydzielić jednej osoby specjalnie do opiekowania się chorym dzieckiem.
Należy zadzwonić do przedszkola i powiadomić, gdy dziecko jest chore. Jest to szczególnie
ważne, jeżeli dziecko zachorowało na chorobę zakaźną, którą może zarazić innych.

Czasami dziecko potrzebuje lekarstw, aby wyzdrowieć. Zasadniczo, to rodzice są
odpowiedzialni za podawanie dziecku lekarstw we właściwy sposób i we właściwym czasie,
zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie można nakazać personelowi przedszkola podawać
dziecku lekarstw, ale zazwyczaj personel będzie pomocny w podawaniu dziecku lekarstw po
chorobie. Należy to ustalić z personelem przedszkola.
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Niektóre dzieci potrzebują lekarstw z powodu choroby przewlekłej. Jeżeli personel
przedszkola ma podawać dziecku lekarstwa, należy to dodatkowo ustalić z przedszkolem.
Pracownicy przedszkola muszą wtedy otrzymać przeszkolenie w procedurach związanych z
podawaniem takich lekarstw.
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