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Działalność Fundacji
w roku szkolnym 2020/2021
I. Społeczne Przedszkole Integracyjne (SPI)
Arkusz organizacyjny Przedszkola na rok 2020/2021 na następnych stronach.

II. Popołudniowe zajęcia dla dzieci uczęszczających do SPI
Zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania naszych przedszkolaków:
- ceramiczne
- taneczne
- podglądamy przyrodę
- muzyczny angielski
Zajęcia rozpoczynają się od 17 września. Odbywają się raz w tygodniu, godz. 15.00 –
16.00. Szczegóły w specjalnie przygotowanym folderze.

III. Grupa przygotowawcza
Zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku 2 – 3 lata, nieuczęszczających do
przedszkola. Trwają od lutego do czerwca. Odbywają się dwa razy w tygodniu.
Terminy: wtorek 15.30 – 16.30 i czwartek 15.30 – 16.30
Zapisy osobiście lub telefonicznie.

IV. Punkt konsultacyjny
- Konsultacje dla rodziców
- Badania diagnostyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym
- Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym
- Konsultacje dla nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Szczegóły na stronie internetowej i u terapeutów.

V. Warsztaty i szkolenia
- Warsztaty dla dzieci
Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci w wieku 4- 6 lat.
Szczegóły na stronie internetowej i u osób prowadzących.
- Warsztaty dla rodziców
- Warsztaty dla nauczycieli
Warsztaty, szkolenia i wykłady są prowadzone na zamówienie szkół, przedszkoli,
wyższych uczelni, ośrodków doskonalenia nauczycieli, fundacji i stowarzyszeń.

O innych inicjatywach Fundacji będziemy Państwa informować.
Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie Państwo
bieżące informacje. Wszelkie zmiany dotyczące naszej działalności będą
publikowane tam oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych grup.
Zachęcamy do lektury czasopisma CZAS DZIECIŃSTWA dostępnego na
naszej stronie.

Społeczne Przedszkole Integracyjne
Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA
01- 912 Warszawa, ul. Wolumen 3, tel.: 226635521
Nr konta: 07 1020 1026 0000 1202 0108 7592

A. Organizacja roku 2020/2021
uroczystości, spotkania z rodzicami
Dodatkowe wolne dni w ciągu roku: 24 grudnia 2020 r., 04 czerwca 2020 r.
Uroczystości
19.09.2020r., sobota, godz. 10.00 - 13.00 - Dzień Kartofla- czyli jesienne
integracyjne spotkanie dzieci rodziców i pracowników. Przewidujemy dużo
atrakcji dla dzieci i dorosłych.( nie odbędzie się)
04.12.2020 r. piątek - Mikołajki
19.12.2020 r., sobota, godz. 10.00 - 13.00 - Wigilia przedszkolna ???
22.01.2021 r., piątek, - Dzień Babci i Dziadzia nowa formuła
10.02.2021 r., środa - Bal karnawałowy (tylko dla przedszkolaków)
22.05.2021 r. sobota, godz. 10.00 – 13.00 - Dzień Mamy i Taty ???
01.06.2021 r. wtorek - Dzień dziecka i sportu
23.06.2021 r. środa, godz. 10.30 - Pożegnanie sześciolatków,
Spotkania z rodzicami
1. Zebrania wspólne dla wszystkich rodziców przedszkola:
02-03.09.2020 r. zebranie rodziców, informacje o organizacji roku, wybór Rady
Rodziców.
15.06.2021 r. wtorek, godz. 17.00 - Spotkanie podsumowujące rok szkolny?
2. Zebranie rodziców dzieci sześcioletnich:
17.11. 2020 r. wtorek, godz. 17.00 (przed zebraniem spotkania indywidualne)
3. Zajęcia w grupach z udziałem dzieci i ich rodziców.
Zawsze o godz. 15.00, we wtorek dla wszystkich grup.
- „Jesienne dekoracje” – nie odbędą się
- „Pisankowe spotkania” - 30.03.2021r. ???

B. Organizacja tygodnia.
Poniedziałek :
Dzieci mogą przynosić z domu zabawki. (zawieszone)
Logopeda 9.00 – 15.00 zajęcia z dziećmi,
15.00-15.30 umówione spotkania z rodzicami (zgłoszenia do
piątku poprzedniego tygodnia)
Raz w miesiącu Koncerty w przedszkolu – godz. 11.15

Uwaga: Od 05.10.2020 r. w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, godz. 15.00- 16.00
- czas na indywidualne rozmowy wychowawców i specjalistów z rodzicami.
Wtorek:
Rehabilitant: 9.00 – 15.00 – zajęcia indywidualne z dziećmi
9.30-10.00- gimnastyka korekcyjna dla grupy 0
10.00- 10.30 – gimnastyka korekcyjna dla grupy III
Środa:
9.15 – 10.00 śniadanko wspólnie przygotowywane w grupach
(tymczasowo zawieszone)
Rytmika:gr.0-11.30; grupa III – 11.00; grupa II – 10.30; grupa I – 10.00.
Czwartek:
Rehabilitant:

9.00 – 15.00 – zajęcia indywidualne z dziećmi
10.30 – 11.00 – gimnastyka korekcyjna dla grupy I
11.00- 11.30 – gimnastyka korekcyjna dla grupy II
Uwaga: W każdy czwartek między godziną 14.00 a 14.30 - proponujemy
dzieciom zajęcia pod hasłem: „Czwartkowe przedszkole”
Raz w miesiącu (poza zimą) w godz.: 10.00 – 13.00 Kucyki w przedszkolu

Piątek:
Język angielski:gr.0 – 9.30-10.00; grupa II -11.00-11.30,
grupa I – 10.30- 11.00, gr. III – 10.00- 10.30;
Logopeda 09.00-15.00 zajęcia z dziećmi
Terapeuci prowadzący zajęcia metodą behawioralną – codziennie godz.9.00 -15.00

C. Organizacja dnia
Godzinowy schemat pracy przedszkola.
8.15-9.00 świetlica – wyłącznie dla dzieci przyjętych na podst. podania rodziców
9.00-10.00 - przychodzenie dzieci, zabawy swobodne
9.15-10.00 - śniadanie
10.00-11.30- aktywności związane z metodą pytań dzieci
11.30-13.00 - zabawy w przedszkolnym ogródku
13.00-13.30 - obiad
13.30-14.00 zajęcia relaksujące, poobiednia bajka
14.30 - podwieczorek
14.00-15.00 zabawy swobodne dzieci, odchodzenie dzieci do domów
15.00-16.00 - świetlica - wyłącznie dla dzieci przyjętych na podst. podania rodziców

