
Informacje dla Rodziców 
 o funkcjonowaniu Przedszkola Nr 72 dla dzieci z alergiami 

w Warszawie przy Al. Solidarności 72B 

w roku szkolnym 2020/2021 
 Nasz adres: 
Przedszkole Nr 72 

Al. Solidarności 72B, 00-145 Warszawa 

Tel./fax 022 621 14 81, www.p72.przedszkola.net.pl,  e-mail:  p72@edu.um.warszawa.pl 

 

Przedszkole jest placówka publiczną, podlegającą Urzędowi Dzielnicy Śródmieście 

 m. st. Warszawy. 

Przedszkole czynne w godz. 7:00 do 17:30 
Ramowy rozkład dnia: 

 7:00 –   8:30   - przyprowadzanie dzieci, zabawy dowolne w sali, zabawy ruchowe przy    

                         muzyce, przygotowanie do śniadania ; 

 9:00 –   9:30  - śniadanie 

 9:30 –  10:30 – zajęcia programowe, zabawy ruchowe; 

10:30 – 11:30 – pobyt dzieci na powietrzu lub zabawy dowolne w sali (w zależności 

                           od pory roku i pogody) wycieczki, spacery, przygotowanie do obiadu; 

11:30 – 12:00 – obiad – I danie 

12:00 – 12:30 – zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, 

                          przygotowanie do 2 części obiadu; 

12:30 – 13:00 - obiad – II danie (przygotowanie do leżakowania- drzemki) 

13:00 – 14:30 – leżakowanie –drzemka (dla dzieci 3 i 4 letnich); 

13:00 – 14:30 – odpoczynek, zabawy relaksacyjne przy muzyce, zabawy i zajęcia 

                          w zespołach, indywidualne zajęcia wspomagające rozwój dziecka (dzieci 5 i 6 letnie) , 

                          oraz zajęcia dodatkowe wg harmonogramu; 

14:30 –  15:00 – podwieczorek 

15:00 – 17: 30 – zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie, odbieranie dzieci z przedszkola; 
 

Programy realizowane w przedszkolu: „Rozwój-Wychowanie-Edukacja” (Anna Stelmach-Tkacz, 

Karina Mucha), „Dziecięca matematyka” (prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińska), „Edukacja 

przez ruch” (D. Dziamska), przedszkolny program adaptacyjny, program edukacji teatralnej, 

program wspierania edukacji ekologicznej. Realizowane programy są  zgodne z obowiązującą 

Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.      

Z uwagi na specjalistyczny charakter przedszkola  priorytetowym programem realizowanym w 

placówce jest Program Prozdrowotny  „Opieka nad dzieckiem  z alergią w Przedszkolu Nr 72”. 

W przedszkolu zapewniamy właściwe warunki zdrowotne poprzez przestrzeganie indywidualnych diet 

każdego dziecka z alergią pokarmową i ograniczanie (w miarę możliwości) wpływu szkodliwych 

alergenów uczulających dzieci z alergią wziewną i kontaktową. Rodzice są zobowiązani do 

informowania nauczycielek o wszelkich zmianach zachodzących w diecie dziecka. Dzięki tym 

informacjom dieta każdego dziecka jest na bieżąco aktualizowana. Prowadzimy kuchnię 

bezglutenową- zapewniamy dietę bezglutenową, bezmleczną, bezjajeczną i inne nietolerancje 

pokarmowe. 

Zajęcia dodatkowe (umuzykalnienie i jęz. angielski)  - organizowane na terenie  przedszkola są 

bezpłatne.  Zajęcia dodatkowe odbywają się  dwa razy w tygodniu wg ustalonego  harmonogramu na 

dany rok szkolny. 

Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzone do godz.9:00.  Po tej godzinie cała szatnia 

przedszkolna jest dezynfekowana.  

O godz. 9:30 rozpoczynają się zajęcia programowe. Przyprowadzanie dziecka później jest dla niego 

dużą stratą edukacyjną, a także zaburza przebieg  zajęć w grupie. 

Ze względu na cechy psychofizyczne dziecka (tęskni za rodzicami, źle się czuje lub bywa zmęczone) czas 

pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien przekraczać 8 godzin dziennie. 

Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola osobiście przez rodzica lub opiekuna i przekazane osobie 

dyżurującej w szatni. Dziecko z przedszkola mogą odbierać rodzice lub osoby dorosłe upoważnione przez 

rodziców na piśmie.  

Prosimy o nie przebywanie na terenie ogrodu przedszkolnego po odebraniu dziecka, zwłaszcza, gdy 

inne dzieci przebywają tam pod opieką nauczycielek. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa 

wszystkich dzieci. Odebranie dziecka z ogrodu przedszkolnego musi być zgłoszone nauczycielce 

osobiście. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci z przedszkola do godz. 17:30 

http://www.p72.przedszkola.net.pl/


 

 

W przypadku choroby trwającej dłużej niż 3 dni Rodzice proszeni są o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego 

informującego o tym, że dziecko jest zdrowe.  

W przedszkolu nie podajemy leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i innych dotyczący chorób 

infekcyjnych dziecka (np.: przeziębienia, grypa itp.) 

Jedynie w wyjątkowych przypadkach, dopuszcza się podawanie dzieciom leków związanych z alergią  ( na 

podstawie zalecenia lekarza, szczegółowej instrukcji , zgody obojga rodziców, pisemnej umowy z nauczycielem).  

 

Wyposażenie dziecka: 

- kapcie,  

- zapasowe ubrania na wypadek "przykrej niespodzianki". 

Ubierając dziecko do przedszkola prosimy rodziców o zakładanie, w miarę możliwości, ubrań swobodnych, 

wygodnych do zabawy i do zapięcia (spodnie na gumkę, kapcie na rzepy lub bawełniane sznurowadła). 

Prosimy o nie zakładanie dzieciom do spodni szelek i pasków ze sprzączką! (ze względu na bezpieczeństwo 

wszystkich dzieci). 

 

Dzieci nie  mogą przynosić do przedszkola zabawek ani żadnych przedmiotów z domu.  

Wszelkich informacji  na temat  rozwoju  i zdrowia dziecka udzielają tylko nauczycielki z grup! 
 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE                                                                                                                            

Opłaty (za żywienie i składka na Radę Rodziców)  dokonywane są w formie przelewu na wskazane 2 rachunki 

bankowe ( na jeden opłatę za żywienie w przedszkolu, na drugi wpłata zadeklarowanej składki na Radę 

Rodziców). 

Z uwagi na płynne funkcjonowanie placówki bardzo ważne jest SYSTEMATYCZNE dokonywanie wpłat! 

 

1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i zajęcia w przedszkolu – została całkowicie zlikwidowana na 

podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. 

     Nowe przepisy weszły w życie  od 1 września 2017 r. 

     Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w przedszkolu realizowane będą w całym czasie 

pracy przedszkola (od  7:00 do 17:30). 
     
2. Jednorazowe ubezpieczenie roczne - 35 zł.    

    (kwota może ulec zmianie od 1.09.2020 r.-w zależności od wyboru wariantu  ubezpieczenia).                                                                          
 

3. Stawka żywieniowa całodzienna   - 11 zł (śniadanie i podwieczorek  po 2,75 zł, obiad  5,50 zł). 

    Stawka żywieniowa może ulec zmianie jeżeli zmienią się ceny artykułów spożywczych. 

    Rodzice zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu do godz. 9.00. Przy    

    braku zgłoszenia  pierwszy dzień nieobecności nie będzie odliczany od opłaty za wyżywienie    

    dziecka. 
 

4. Rada Rodziców -  comiesięczne składki zbierane są wg pisemnej deklaracji Rodziców.                                     

Fundusze Rady Rodziców  są przeznaczane na organizację  imprez dla dzieci (np.:  Mikołajki, Choinka, Bal 

karnawałowy, Dzień Dziecka, wycieczki, teatrzyki, koncerty, pikniki) oraz na zakupy ( upominki dla dzieci, 

pomoce dydaktyczne, zabawki, materiały plastyczne do zajęć). 

Na pierwszym zebraniu spośród rodziców wybierane są  „Trójki grupowe" , z których powstaje  skład  

Rady Rodziców działający w nowym roku szkolnym. 

Zebrania z Rodzicami odbywają się na początku roku szkolnego w grupach (pierwsze zebranie ogólne odbywa 

się  w pierwszej połowie września), a także przy okazji zajęć otwartych dla Rodziców i w innych koniecznych 

sytuacjach. 
 

 

Cieszymy się, że wybrali Państwo nasze przedszkole, 

liczymy na miłą i serdeczną współpracę. 


