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 GAZETKA PRZEDSZKOLNA 

AKADEMII KRÓLA STASIA  
NR 07/159 Wrzesień 2022, ROK XIX (PRZEDSZKOLE NR 411 „Akademia Króla Stasia WARSZAWA)  

Witamy w nowym  roku szkolnym 2022/2023 

w Przedszkolu nr 411 ,,Akademia Króla Stasia”  
Przedszkole pracuje w godzinach 7.00-17.00. 

Tel. 022 810-50-23 

Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godz. 8.30. Dzieci nie przynoszą ze sobą 

żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 

Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola proszeni są  

do zachowania dystansu społecznego  w stosunku do pracowników przedszkola 

oraz innych rodziców i dzieci. 

W przedsionku przedszkola „Strefa Rodzica” wyznaczony pracownik będzie 

„przejmować” dzieci od rodziców. Wyjątek stanowić będą nowo przyjęte 

przedszkolaki, z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji w nowym dla nich 

środowisku ( grupa I ,,Słoneczka” i grupa II ,,Krasnale”).   

Maluszek będzie mógł wejść z rodzicem do szatni przedszkolnej  

(wejściem bocznym). 

Każdy przedszkolak pierwszego dnia przynosi ze sobą: 

Kapcie na podeszwie antypoślizgowej, zapinane na rzepy, wygodne i łatwe 

do wkładania (podpisane); 

Worek z ubrankami na zmianę (majteczki, koszulki, skarpetki spodenki/leginsy, itp. – 

podpisane). Worki należy na bieżąco uzupełniać – dotyczy dzieci z wszystkich grup; 

Chusteczki do nosa w pudełku (wyciągane), papierowe ręczniki, chusteczki mokre; 

Piżama – dla dzieci z grupy Słoneczka i Krasnale. 

Prosimy Państwa o zaktualizowanie adresów mailowych oraz numerów telefonu 

w przypadku ich zmiany. 

Prosimy telefonicznie zgłaszać nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 9.00 

Prosimy przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i zgłaszać choroby zakaźne. 

Druki dokumentów do wypełnienia dla rodziców znajdują się na stronie 

przedszkola www. przedszkole411.waw.pl  

lub można poprosić o druk pracownika przedszkola. 

ŻYCZYMY WSPANIAŁEGO ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2022/2023 
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OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE 

Stawka żywieniowa na rok szkolny 2022/2023  

wynosi 15 złotych za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) 

Opłaty za żywienie dziecka w Przedszkolu prosimy wpłacać na konto bankowe do 15 dnia 

każdego miesiąca. Numery kont są podane na stronie internetowej przedszkola. 

Informacji o kwocie jaką należy wpłacać, udziela kierownik gospodarczy – Pani Agata 

Maciejewska – po 5 dniu każdego miesiąca. 

Prosimy o przestrzeganie terminów płatności i dokładnych opisów przelewów 

 i o nie odliczanie samemu odpisów. 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega zwrotowi pod 

warunkiem poinformowania przedszkola o nieobecności najpóźniej do godziny 9:00 

telefonicznie. Nieobecności dziecka nie zgłaszamy na e-mail. 

Do wpłacania DAROWIZNY jest oddzielny numer konta.  

Zgromadzone fundusze z darowizn przeznaczone są na organizowanie teatrzyków dla 

dzieci, koncertów muzycznych, warsztatów dla dzieci, balu karnawałowego prezentów 

pod choinkę, na Wielkanoc i z okazji Dnia Dziecka, zabawy Mikołajem, pomocy 

dydaktycznych dla dzieci. 

Dzieci – rocznik 2017 r.: jeżeli Rodzice myślą o wysłaniu dziecka 6-letniego do klasy I – 

w roku szkolnym 2023-2024, to jest taka możliwość. Do 30 września należy pisemnie 

zgłosić  taką informację do Dyrektora Przedszkola, gdyż dziecko będzie miało wykonane 

diagnozę gotowości szkolnej. Diagnozę wykonuje się do końca kwietnia. Proszę również 

mieć na uwadze to, że rekrutacja do Szkoły rusza zazwyczaj w lutym, a diagnozę 

gotowości szkolnej Państwo otrzymają w maju. Diagnozę można również wykonać  

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ul. Mińska 1-5 – Tel. 22 810 20 29). 

 

 

WYDARZENIA W PRZEDSZKOLU       
  ZEBRANIA Z RODZICAMI 

GRUPA I  ,,Słoneczka” 6 września o godz. 16.30 
GRUPA II ,,Krasnale” 6 września o godz. 16.30 
GRUPA III ,,Smerfy”  8 września o godz. 16.30 
GRUPA IV ,,Smoki”  8 września o godz. 16.30 

GRUPA V ,,Księżniczki i Rycerze”  7 września o godz. 16.30 
GRUPA VI ,,Piraci”  7 września o godz. 16.30 

 

NA ZEBRANIE ZAPRASZAMY JEDNEGO RODZICA OD DZIECKA. 

ZEBRANIE ODBYWA SIĘ BEZ OBECNOŚCI DZIECI. 
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 ZMIANA ADRESU MAILOWEGO PRZEDSZKOLA: 

p411@eduwarszawa.pl 
Stary adres będzie powoli wygaszany. 

   

 20 września, o godzinie 9:15 – Teatrzyk objazowy w przedszkolu –   

przedstawienie teatralne pt.: „Leszczynowe dary” 

 

 30  września, od godz. 9:00 – I warsztaty LABO ODKRYWCÓW 

doświadczanie przez eksperymentowanie – każda grupa dzieci oddzielnie 

w swojej sali. Temat zajęć: ,,Gazy – kilka sposobów na nadmuchanie 

balonów”. 

 

 

 

 

 

mailto:p411@eduwarszawa.pl
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15 września obchodzimy  

International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki.  

Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. 

Międzynarodowy Dzień Kropki to święto, które od 2008 roku stwarza okazję do 

budowania pewności siebie, odkrywania talentów i pobudzania wyobraźni dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Wszystko rozpoczęło się w 2003 roku, kiedy  

Peter H. Reynolds wydał książkę dla dzieci „The Dot” (czyli “Kropka”), w której 

opowiedziana została historia małej Vashtii. Nieśmiała dziewczynka, dzięki 

mądrej nauczycielce od plastyki, uwierzyła w siebie i poznała swój talent, 

inspirując tysiące nauczycieli do działania i celebrowania Dnia Kropki. Książka 

została przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków i wydana alfabetem 

Braille’a. Książka szybko zyskała też popularność wśród najmłodszych czytelników 

inspirując ich do odkrywania swoich talentów.  

W Polsce książka zyskuje popularność szczególnie od roku 2017 – 13 września do 

sprzedaży trafiła książeczka w polskiej wersji językowej.  

         
 

Polecamy! 
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 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka –

 święto obchodzone corocznie 20 września, ustanowione z inicjatywy Rzecznika 

Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 13 

września 2013 roku dla popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego 

znaczenia w świadomości społecznej. 

Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w dniu 13 września 2013 

roku wspierający inicjatywę środowiska dyrektorów łódzkich przedszkoli Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 20 września 

Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. 

W uchwale zapisano: „Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju  

i wychowaniu dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień  

20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

wyraża przekonanie, że ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 

przyczyni się do popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego 

znaczenia w świadomości społecznej”.  

Obchody tego dnia są impulsem do podejmowania aktywności w zakresie 

upowszechniania edukacji przedszkolnej i szerzej – prawa dziecka do edukacji  

i wychowania przedszkolnego, zarówno wśród najmłodszych obywateli, jak  

i dorosłych. 

W naszym przedszkolu będzie wspólna zabawa w grupach, tańce przy ulubionej 

muzyce, quizy i zagadki na temat przedszkola, ulubione zabawy sportowe, 

szukanie skarbu, wykonanie prac plastycznych: serduszek, kwiatków, chorągiewek 

i dużo, dużo śmiechu. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_Praw_Dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_Praw_Dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Michalak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_Praw_Dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Michalak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
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 święto obchodzone 30 września przez 

nastolatków . Jest to Święto, które powstało, prawdopodobnie przez analogie do 

Dnia Kobiet. Jak podaje angielska wikipedia. "International Men's Day" był po raz 

pierwszy obchodzony w 1999 roku na wyspach Trinidad i Tobago. Prawdopodobnie 

dlatego, iż jest to święto dość młode, obchodzone jest na całym świecie  

w różnych dniach.  

Daty obchodów Dnia Chłopaka w innych krajach: 

 7 lutego – Malta 

 5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia 

 5 maja – w Japonii (święto Tango-no Sekku) obchodzone od VI wieku n.e., po 

II wojnie światowej przemianowane na Dzień Dziecka. 

 15 lipca – Brazylia. 

 7 października – Norwegia 

 19 listopada – Indie, Meksyk 

 25 listopada – Kanada 

 

Także w Polsce nie ma zupełnej zgodności co do dnia, w którym należy obchodzić 

ten dzień. Większość źródeł podaje 30 września ale niektóre wskazują na 10 

marca, przy czym 30 września częściej spotykamy się z nazwą "Dzień Chłopaka", 

podczas gdy 10 marca z nazwą "Dzień Mężczyzny". Prawdopodobnie już za kilka 

lat będziemy obchodzić to święto jednego dnia we wszystkich krajach, póki co 

przyjmijmy, że obchodzone ono jest w Polsce w dniu 30 września. 

I w tym właśnie dniu życzmy 

wszystkim Chłopcom wszystkiego najlepszego. 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tango-no_Sekku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dziecka
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KOLOROWANKA NA WRZESIEŃ 

 

-------------------------------------------------------------------- 
GAZETKA PRZEDSZKOLNA w Przedszkolu Nr 411 „Akademia Króla Stasia”, ul. St. Augusta 77 
w Warszawie.  Materiały zebrała i zredagowała mgr Katarzyna Smułkowska. 


