
Wyprawka 5-latka 2014/2015 

 
1. Notes lub zeszyt  do korespondencji z rodzicami - na stronie tytułowej dane dziecka (imię i 

nazwisko, adres, pesel dziecka) oraz kontakt do rodziców (nr telefonu)  

2. Teczka na gumkę (podpisana) 

3. Zeszyt 16-kartkowy w 3-linie (podpisany) 

4. Zeszyt 16-kartkowy w kratkę (podpisany) 

5. Malowanka (podpisana) 

6. Piórnik (podpisany) 

7. Segregator A4 (podpisany) 

8. Obuwie na zmianę 

9. Kostium gimnastyczny (podpisany woreczek) 

10. Kubeczek i szczoteczka do zębów (podpisane) 

11. Pasta do zębów - 2szt. 

12. Chusteczki higieniczne - 8 szt.(małe) lub 4 pudełka 

 

OPŁATY:  
PZU      – 40 zł (do 29 września 2014r)  

Komitet - 50 zł (za cały rok) lub 5 zł (co miesiąc)  

Ksero    - 30 zł (za cały rok) lub 3 zł (co miesiąc)  

Herbata - 10 zł (za cały rok) lub 1 zł (co miesiąc)  

Wyprawka plastyczna – 70 zł (za cały rok) 

W przedszkolu organizowane są cykliczne „ Spotkania z muzyką”, pierwsze 

takie spotkanie ( wrześniowe ) odbędzie się dn. 8.09.2014r .Cena 4 zł. 

 

 PODRĘCZNIKI (5-latki)- wpłata do 12 września 2014r 
PAKIET Odkrywam siebie. Szkoła tuż - tuż. Roczne przygotowanie przedszkolne wyd. MAC 

(W skład pakietu wchodzą: Karty pracy - część 1-4, wyprawka prac plastycznych, worek dla 

dziecka, karty pracy dodatkowych aktywności – polonistyczna i matematyczna, teczka na pakiet, 

arkusze Ocena gotowości szkolnej dziecka cz.1 i 2) – 124 zł 

J. angielski: New Yippee! Green Book wyd. MM Publications – 40zł 

Razem: 164 zł (jeśli książki mają być zakupione w przedszkolu) 

 

PODRĘCZNIKI (4-latki) - wpłata do 12 września 2014r 

PAKIET Odkrywam siebie. Czterolatek. wyd. MAC (W skład pakietu wchodzą: Karty pracy - 

część 1-2, wyprawka prac plastycznych) – 79zł 

J. angielski: New Yippee! Red Book z cd-rom wyd. MM Publications – 52zł 
 



INFORMACJA DLA RODZICÓW 

Godziny pracy przedszkola Dodatkowe zajęcia: 

8.15 – 13.15 Poniedziałek Rytmika  

Gimnastyka korekcyjna 

Zajęcia z logopedą 

 

8.15 – 13.15 Wtorek 

8.15 – 13.15 Środa 

8.15 – 13.15 Czwartek 

8.15 – 13.15 Piątek 

Bardzo proszę przyprowadzać dzieci najwcześniej na godz. 8.15 

 

Wychowawca grupy: Agnieszka Packa (tel. 507 289 699) 

nr tel. do szkoły: 42 226 30 90 

Adres strony internetowej: www.zsp-piatkowisko.pl 

 

 

Świetlica:  
Pn – Pt od godz. 13.30 do 16.30  
 
 

Przywozy do Żytowic:  
Gimbus (autobus pomarańczowy) odjeżdża z Piątkowiska z pierwszego przystanku przy 

parku o godz. 7.45  

Autobus, który wozi dzieci z Kudrowic pierwszy przystanek ma przy sklepie  

w Piątkowisku (na zakręcie),z którego odjeżdża ok. godz. 7.50  

 

Odwozy z Żytowic:  
do Janowic: godz. 13. 30  

do Kudrowic: godz. 13.45  

do Piątkowiska: godz. 13.50 
 
 

Zimowa przerwa świąteczna: 22 – 31 grudnia 2014r  

Ferie zimowe: 2 – 15 luty 2015r  

Wiosenna przerwa świąteczna: 2 – 7 kwietnia 2015r  

Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2015r  

Dni wolne od zajęć (święta): 11.11.2014r, 01.01.2015r, 06.01.2015r, 01.05.2015r, 

04.06.2015r 


