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KODEKS PRZEDSZKOLAKA

W naszym przedszkolu istnieje zbiór zasad i reguł, które obowizują wszystkie dzieci. Są one spisane w
kodeksie przedszkolaka, który zamieszczamy poniżej.
1. Bawimy się zgodnie.
2. Akceptujemy i szanujemy innych.
3. Szanujemy zabawki i sprzątamy je po skończonej zabawie.
4. Siedzimy bezpiecznie i prawidłowo przy stoliczkach podczas zajęć, zabaw i posiłków.
5. Poruszamy się bezpiecznie po przedszkolu.
6. Zachowujemy się w łazience kulturalnie i zgodnie z jej przeznaczeniem.
7. Używamy zwrotów grzecznościowych.
8. Pomagamy sobie wzajemnie.
9. Kontrolujemy wyrażanie złości i agresji.
10. Swoje skarby przechowujemy w oznaczonym miejscu zachowując prawo do prywatności.
11. Mówimy umiarkowanym głosem.
12. Sumiennie wywiązujemy się z obowiązków dyżurnego.
13. Nie opuszczamy sali ani ogrodu samowolnie.
14. Zgłaszamy osobie dorosłej fakt zauważenia niebezpiecznych, podejrzanych i nieznanych
przedmiotów oraz zepsutych zabawek.
15. Nie zjadamy owoców z drzew i krzewów ozdobnych oraz grzybów.
16. Przynosząc zabawki z domu przestrzegamy następujących zasad:
• bawimy się nimi w określonym czasie (ranki, zabawa dowolna, po południu),
• przechowujemy je w przeznaczonym dla nich miejscu,
• pozwalamy się nimi bawić innym dzieciom.

ZASADA:
Jesteś bezpieczny
ZASADA:
Dbaj o swoje zdrowie
ZASADA:
Kontroluj swoje zachowanie
ZASADA:
Bądź koleżeński
NORMY POSTĘPOWANIA:
NORMY POSTĘPOWANIA:
NORMY POSTĘPOWANIA:

NORMY POSTĘPOWANIA:

1. Akceptujemy cię takiego, jakim jesteś.
2. Dziel się swoimi wątpliwościami.
3. Okazuj swoje uczucia innym.
4. Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych.
5. Powiedz, czego się boisz.
6. Zawsze będziesz wysłuchany.
7. Mów o swoich uczuciach (odczuciach).

1. Nie krzycz, mów umiarkowanym głosem.
2. Bierz udział w zabawach ruchowych spacerach i wycieczkach (przebywaj na świeżym powietrzu).
3. Hartuj swój organizm.
4. Ubieraj się stosownie do pory roku.
5. Zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki.
6. Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.
7. Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu.

1. Wyrażaj swoje emocje w sposób dla nas zrozumiały.
2. Zwróć się z problemem do nauczyciela.
3. Nie obrażaj się.
4. Nie bądź agresywny; inaczej: nie bij rówieśników.
5. Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym.
6. Pamiętaj o konsekwencjach swojego działania.

1. Nie wyśmiewaj się z kolegi, koleżanki.
2. Słuchaj, co mówią inni.
3. Nie wyrządzaj krzywdy innym.
4. Pomagaj młodszym, mniej sprawnym.
5. Dziel się z innymi tym, co masz.
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Szkoła drzwi gościnnie otwiera :)
DOFINANSOWANIE WYŻYWIENIA NA NOWY ROK SZKOLNY

OPŁATA ZA CZERWIEC ! WAŻNE
FESTYN RODZINNY
Dziecięca Olimpiada Sportowa
ogłoszenia

DOFINANSOWANIE WYŻYWIENIA NA NOWY ROK SZKOLNY
OPŁATA ZA CZERWIEC ! WAŻNE
Termin uroczystości zakończenia roku szkolnego
Wycieczka Kolejką Wąskotorową- ogłoszenie
Uwaga Rodzice
gościmy
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