Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Augustowie
Ogłasza rekrutację dzieci do grup przedszkolnych
na rok szkolny 2016/2017

Liczba wolnych miejsc 17



Termin rekrutacji:

22 luty – 25 kwietnia 2016r



Adres przedszkola:

Przedszkole Nr 2
ulica Kopernika 24
16-300 Augustów



Telefon kontaktowy:

(087 ) 643 21 08



Wnioski

zgłoszenia

dziecka

do

przedszkola

oraz

regulamin Rekrutacji z harmonogramem i załącznikami do
pobrania dostępne są na stronach:
www.przedszkole2.augustow,pl,

Wnioski wydawane będą również w Przedszkolu Nr 2 pod
wskazanym
księgowości


adresem,

w

gabinecie

w godzinach: 8

00

dyrektora

lub

w

– 1500

Termin składania kart zgłoszenia: 22 luty -31 marzec
2016r.



Wszelkich informacji udziela osobiście lub telefonicznie
dyrektor

PIERWSZE KROKI W PRZEDSZKOLU
Pójście do przedszkola to przełomowy moment w życiu
dziecka, a także ważna chwila dla rodziców. Ta sytuacja
związana jest z przeżywaniem licznych emocji: pozytywnych
(zaciekawienie, radość) jak i negatywnych (lęk, niepokój).
Odpowiednie przygotowanie dziecka ułatwi mu stawianie
pierwszych kroków Służy temu program adaptacyjny
prowadzony w pierwszych miesiącach pobytu dziecka w
przedszkolu. Ważne będzie także Państwa działanie.
Co Państwo, jako rodzice mogą zrobić:















rozmawiaj z dzieckiem o przedszkolu
łatwiej w przedszkolu jest dzieciom samodzielnym - warto
ćwiczyć z nim czynności samoobsługowe
jeśli dziecko już wcześniej doświadczyło rozstania z Tobą,
będzie czuło mniejszy niepokój - spróbuj zostawić je na 1-3
godziny pod czyjąś opieką
warto w pierwszym okresie wstawać wcześnie, by wyjściu
do przedszkola nie towarzyszył pośpiech i zdenerwowanie
nie przeciągaj pożegnania w przedszkolu - pożegnaj się
serdecznie i stanowczo,
pozwól dziecku na płacz, to jego naturalna reakcja
w pierwsze dni ukochana maskotka może być ważnym
towarzyszem
na początku staraj się wcześniej odbierać przedszkolaka
dziecko wyczuwa nasz nastrój; jeśli sami odczuwamy
niepokój i wahanie związane z przedszkolem, może przejąć
je dziecko - bądź spokojny i pewny
Pierwsze kroki w przedszkolu to ważne doświadczenie w
życiu małego człowieka. Pomóżmy mu, by dobrze się do nich
przygotował.
Życzymy sukcesów w "karierze" przedszkolnej !!!

