
                                                                                      

 

Rok szkolny 2019/2020 

 

Informacja dla rodziców dzieci 3,4,5,6 letnich  nowo przyjętych do ZSP 5 /                           

do Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Kozielskiej 73 

 
Listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych z podziałem na grupy na rok szkolny 

2019/20, będą dostępne od dnia 22.08.2019r.(w PM5 przy ul. Kozielskiej 73 oraz                           

w sekretariacie ZSP5 przy ul. Kozielskiej 39). 

Szanowni Państwo informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas  nastąpiła zmiana                

w organizacji spotkania asymilacyjnego dla dzieci w wieku 3 i 4 letnich (nowo przyjętych).  

Zapraszamy na spotkanie wszystkie dzieci 3,4 które zostały przyjęte do grup: I, IV w seg. 

„A i V w seg. „B”  z rodzicami lub opiekunami  w dniu 30 sierpnia 2019r. od godz. 9.00                 

do godz.  11.00. 

 



( prosimy Państwa w tym dniu  o sprawdzenie na listach  dzieci przyjętych do przedszkola do której 

grupy zostało przyjęte dziecko). 

 

Prosimy w tym dniu o przyniesienie dla dzieci obuwia zmiennego,  coś do picia oraz nie 

może zabraknąć dobrego humoru.                       
 

Dzieci będą miały możliwość wspólnej zabawy w rówieśnikami, podczas zabawy będą 

obecni  nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2019/20 będą sprawować opiekę nad Państwa 

pociechami.  

Dzieci 4, 5 letnie, które zostały przyjęte do innych grup jak w/w ( prosimy o sprawdzenie                      

na liście przyjętych do przedszkola w której grupie jest dziecko) i w seg. do którego będzie 

uczęszczać dziecko będzie możliwość uczestniczenia w proponowanych zabawach.                      

W związku dyżurem w miesiącu sierpniu i sprawowaniem opieki przez nauczycieli nad 

dziećmi w budynku szkoły nie będzie możliwości kontaktu z nauczycielami tych grup. 

Wszelkie informacje będzie można uzyskać od v- ce dyrektor PM 5 w budynku 

przedszkola przy ul. Kozielskiej 73.  

 

W związku z rejestracją pobytu dziecka w przedszkolu Rodzice/opiekunowie prawni /                

od dnia 2 września 2019r.proszeni są o  odszukanie (w holu przedszkola) swojej saszetki                    

z kartą do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu i odbicie wejścia, a przy odbiorze 

wyjścia dziecka z przedszkola. Szanowni Państwo karty  pozostają w przedszkolu.  

 

Rodzic zobowiązany jest  do odbijania karty, gdyż ta informacja jest potrzebna do 

zaplanowania posiłków w danym dniu oraz rozliczenia faktycznego czasu pobytu dziecka 

w przedszkolu.  

 



 
Wszystkie pytania dot. w/w informacji proszę kierować do wicedyrektor przedszkola.  
 

 
 

Zapraszamy serdecznie  

Dyrekcja ZSP5 oraz Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
Rok szkolny 2019/2020 

 

Informacja dla rodziców dzieci 5 i 6 letnich  nowo przyjętych 

 

   do przedszkola w budynku szkoły /ZSP 5   przy ul. Kozielskiej 39 

                          
Listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2019/20  do oddziałów przedszkolnych                  

z podziałem na grupy, będą dostępne od dnia 22.08.2019r. (w PM 5 przy                

ul. Kozielskiej 73 lub w sekretariacie ZSP 5 przy ul. Kozielskiej 39).  
 Szanowni Państwo, w związku dyżurem w miesiącu sierpniu i sprawowaniem opieki nad 

dziećmi w oddziałach przedszkolnych w budynku szkoły przy ul. Kozielskiej 39 nie bezie 

organizowane spotkanie asymilacyjne w budynku szkoły, nie  będą też organizowane 

spotkania z nauczycielami tych grup.  

Wszelkie informacje będzie można uzyskać w dniu 30.08.2019r. u v- ce dyrektor PM 5                  

w budynku przedszkola przy ul. Kozielskiej 73.  

 



Szanowni  Państwo dzieci przyjęte do oddziałów „0” w szkole przyprowadzacie Państwo 

zgodnie  deklaracją w dniu 2 września 2019r..  

Oddziały przedszkolne w szkole: 

będą  czynne od godz.7.00 do 17.00 

(schodzenie się dzieci od godz. 7.00 do godz. 8.00 będzie odbywać się w jednej sali,  o godz. 

8.00 dzieci przechodzą do swoich sal).   

 

Rodzice/opiekunowie prawni / dzieci w pierwszym dniu przyjścia dziecka do przedszkola 

odszukują swoją saszetkę z kartą do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu i odbijacie 

Państwo wejście, a przy odbiorze wyjście dziecka.  

Szanowni Państwo karty  pozostają w przedszkolu.  

 

Rodzic zobowiązany jest  do odbijania karty, gdyż ta informacja jest niezbędna                       

do zaplanowania posiłków w danym dniu oraz rozliczania faktycznego czasu pobytu 

dziecka w przedszkolu.  

 
Wszystkie pytania dot. w/w informacji proszę kierować do wicedyrektora PM 5 lub sekretarza  ZSP 5.  

 

 

Zapraszamy serdecznie  

Dyrekcja ZSP5 oraz Nauczyciele 

 
 


