
Witamy w 
przedszkolu!

OGÓLNE INFORMACJE O 
PRZEDSZKOLU, AKLIMATYZACJI 

I PRZEBIEGU DNIA

Dziecko musi być zdrowe, aby 
mogło uczęszczać do przed-
szkola. Skontaktujemy się z 

Państwem telefonicznie, jeśli dzie-
cko zachoruje w przedszkolu. Jeśli 
dziecko cierpi na chorobę zakaźną, 
prosimy niezwłocznie poinformować 
o tym przedszkole.

Państwa dziecko będzie rowież 
spędzac czas na zewnątrz, prosimy 
zatem o zapewnienie dziecku odpo-
wiedniej odzieży.

Wygodna odzież, którą dziecko 
może samodzielnie założyc i zdjąć, 
jest zaletą, ponieważ wspiera 
niezależność dziecka.

Obchodzimy w przedszkolu wiele 
uroczystości, takich jak np. urodziny 

dzieci. Niektóre uroczystości odbędą 
się razem z rodzicami podczas lub 
poza godzinami przedszkolnymi. 
Zostaną Państwo o tym w odpo-
wiednim czasie poinformowani.

W niektóre dni bodbędą się wy-
cieczki z grupą przedszkolną.O tym 
zostaną Państwo również poinfor-
mowani lub zaproszeni w odpo-
wiednim czasie.

W przypadku gdy dziecko nie 
może być odebrane przez Państwa 
osobiście, prosimy w odpowiednim 
czasie powiadomić o tym nauczy-
ciela. Należy upewnić się, że oso-
ba zastępcza „nadaje się” do tego. 
Dalsze informacje można uzyskać u 
nauczycieli.

Kinderdrehscheibe“ informuje 
w kilku językach o edukacji 
i opiece nad dziećmi w całej 

Styrii, a także o opiece na czas wa-
kacji i zajęciach w czasie wolnym na 
stronie www.kinderdrehscheibe.net.
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Z radością ocze-
kujemy na wspólne 
spędzenie czasu z 

Państwa dzieckiem i 
Państwa rodziną.
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Witamy Państwa dziecko i 
Państwa w naszym przed-
szkolu. Poniższe strony 

opisują, co dzieje się w przed-
szkolu, jak wygląda początek i jak 
będziemy pracować z Państwem i 
Państwa rodziną.

W Styrii dziewczęta i chłopcy 
mogą uczęszczać do przedszkola 
w wieku od trzech lat do momentu 
rozpoczęcia nauki w szkole. Przed-
szkole jest bezpiecznym miejscem, 
gdzie dziecko może sie bawić i 
uczyć.
 
Nauczyciele i opiekunowie towar-
zysza dziecku w jego rozwoju i stają 
sie dla niego bliskimi osobami.

Podstawą pracy edukacyjnej w 
przedszkolu jest „regionalny, ra-
mowy plan edukacyjny“; bardziej 
szczegółowe informacje na temat 
pedagogiki i organizacji znajdują się 
w załączonej koncepcji placówki.

Przedszkola mają za zadanie indy-
widualnie wspierać rozwój socjalny, 

emocjonalny, poznawczy i motoryc-
zny każdego dziecka. Ich zadania in-
tegracyjne dotyczą dzieci ze specjal-
nymi potrzebami wychowawczymi, 
wprowadzania międzykulturowych 
aspektów jak i przyczyniania się do 
podstawowego wychowania religij-
nego i etycznego. Przy tym przed-
szkola przygotowują dziewczynki 
i chłopców w ramach całościowej 
koncepcji na rozpoczęcie szkoły.

Aby dobrze poznać dziecko, ważna 
jest dla nas współpraca z rodzicami. 
Prosimy zatem poinformować nauc-
zycieli o swoich życzeniach, lękach i 
wątpliwościach.

Rozwój każdego dziecka jest mo-
nitorowany i dokumentowany przez 
nauczycieli przedszkolnych. Wy-
miana informacji o tym, jak dziecko 
radzi sobie w ośrodku i co je inte-
resuje, odbędzie sie w ramach roz-
mowy rozwojowej, na którą zostaną 
Państwo zaproszeni w ciągu roku. 
Jednakże możemy przeprowadzić 
krótką rozmowę na temat ważnych 
wydarzeń w każdym momencie.

Państwo i Państwa dzie-
cko potrzebujecie czasu na 
aklimatyzację. Może to być 

bardzo ekscytujące dla dziecka. 
Nowe osoby, pomieszczenia, gry, 
procedury, zasady itd. są pozna-
wane powoli i wspólnie z dzieckiem 
oraz z Państwem. Nauczyciel poin-
formuje, jak najlepiej przyzwyczaić 
sie do nowego otoczenia.

Prosimy znaleźć czas i towarzyszyć 
dziecku przez pierwsze dni. Na 
początku wizyty w przedszko-
lu będą krótkie. Po uzgodnieniu z 
nauczycielem czas pobytu będzie 
wydłużany. 

Powoli pedagodzy staną się bliskimi 
osobami, które zapewnią dziecku 
bezpieczeństwo.

Jeśli Państwa dziecko czuje 
się wystarczająco bezpiecznie, 
następuje pierwsze pożegnanie. 
Czekają Państwo w innym pokoju i 
wracają po kilku minutach. Dziecko 
pozostaje z czasem coraz dłużej w 
pokoju grupowym bez Państwa.W 
tym czasie nauczyciele lub opieku-
nowie będą utrzymywać intensywny 
kontakt z dzieckiem w celu budowa-
nie dobrych relacji. Któregoś dnia 
dziecko pozostanie w przedszkolu 
bez Państwa. Jeśli dziecko płacze 
przy pożegnaniu,proszę wrócić i 
pocieszyć je.

Faza aklimatyzacji może potrwać 
nawet kilka tygodni. Przy tym bard-
zo ważna jest współpraca z kadrą 
pedagogiczną.

PRZEDSZKOLE – 
MIEJSCE EDUKACYJNE

POCZĄTKI W PRZEDSZKOLU PRZEBIEG DNIA W 
PRZEDSZKOLU
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Rano przychodzą Państwo do 
przedszkola z dzieckiem i 
razem z nim witają Państwo 

nauczycieli. Po tym rozpoczyna sie 
obowiązek nadzoru ze strony nauc-
zycieli i opiekunów.

W ciągu dnia Państwa dzie-
cko będzie sie bawiło samo lub 
z przyjaciółmi a także będzie 
próbowało i uczyło się nowych rzec-
zy. Oferowane są zajęcia takie jak: 
poranny krąg, wspólny ruch, twor-
zenie muzyki, oglądanie książek 
obrazkowych. Państwa dziecko 
doświadcza różnych materiałów 
do nauki w rozmaitych dziedzinach 
edukacji, takich jak np. język i komu-
nikacja. To odbywa się w budynku 
lub w ogrodzie.

Do południa dzieci jedzą śniadanie 
lub spożywają małą przekąskę. 

Niektóre dzieci są odbierane w 
południe, inne zaś jedzą ciepły 
posiłek w przedszkolu, a następnie 
mają możliwość leżakowania, wy-
poczynku, zabawy w ogrodzie lub 
wykonywania takich czynności jak 
do południa.


