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LORETTO RC PRIMARY SCHOOL NURSERY CLASS  

  

Loretto Nursery Class to przedszkole nie wyznaniowe. Przedszkole przyjmuje 
dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia szkoły podstawowej. W przedszkolu istnieją 
dwie grupy- poranna (Morning Group) i popołudniowa (Afternoon Group).  
  

STAFF/ PERSONEL  

Dyrektor szkoły (Head Teacher)                         Mrs Margaret Anne McBean  

Nauczyciel przedszkolny (Nursery Teacher) Mrs Karen Hill (wt.-pt.) 
Opiekunka przedszkolna (Nursery Nurse)       Mrs Janette Gaunt (pon.-czw.) 
Opiekunka przedszkolna(Nursery Nurse)        Mrs Amara Muhammad (pon. i 
piątek rano)  
Opiekunka przedszkolna(Nursery Nurse)        Miss Elspeth Pandit (pon. 
popołudnie, czw. popołudnie i piątek rano)  

  

  

NURSERY HOURS/ GODZINY OTWARCIA PRZEDSZKOLA  

  

Grupa poranna (Morning Group):        

  

poniedziałek- czwartek          Otwarcie 8.32  
12.15- drzwi otwarte- szybki odbiór i opuszczenie 
przedszkola przed 12.30  

                                                             

   

Grupa popołudniowa (Afternoon Group):     

  

poniedziałek- czwartek              Otwarcie 13:15  
                              *wczesny odbiór 15:05  

16:00- drzwi otwarte- szybki odbiór i opuszczenie 
przedszkola przed 16:15.   
* Prosimy o poinformowanie personelu na 
początku semestru, jeśli chcą Państwo skorzystać 
z tej opcji.   

  

Piątek rano       Otwarcie    8.30  
12.05- drzwi otwarte- szybki i opuszczenie 
przedszkola przed 12.20.  
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LORETTO MISSION STATEMENT/ MISJA PRZEDSZKOLA LORETTO   

  

W Przedszkolu Loretto naszym celem jest zapewnienie takiego miejsca do nauki, 
które jest bezpieczne i otwarte na innych,  w którym dba się o dzieci oraz w którym 
są one mile widziane. Poprzez wzajemny szacunek i zaufanie mamy na celu 
dbałość o dobre samopoczucie uczniów, ich pewność siebie i szczęście, przez co 
będą mogli się rozwinąć, mając poczucie swego potencjału i dostrzegając wartość 
innych.   

NURSERY AIMS/ CELE PRZEDSZKOLA  

Curriculum/ Program nauczania  

  

Mamy na celu zaoferowanie stymulującego, pełnego wyzwań i prawidłowo 
zbalansowanego programu nauczania, z wysokiej jakości materiałami 
dydaktycznymi.   

  

Attainment/ Osiągnięcia  

  

Naszym celem są wysokie oczekiwania w stosunku do wszystkich dzieci oraz 
podnoszenie ich wyników nauczania oraz osobistych osiągnięć do możliwie 
najwyższych standardów.   

  

Learning and Teaching/ Uczenie się i nauczanie  

  

Naszym celem jest zapewnienie możliwie najwyższej jakości doświadczeń uczenia 
się i nauczania, które umożliwią uczniom zadowolenie z nauki i rozwiną 
pozytywny stosunek do procesu uczenia się.   

  

Support for Pupils/ Wspieranie uczniów   

  

Mamy na celu poszanowanie godności uczniów, dbając o ich indywidualne 
potrzeby oraz odzwierciedlając wartości naszego przedszkola poprzez 
promowanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa każdego dziecka.   
  

Ethos / Etos- kodeks zachowania    

  

Mamy na celu pozytywne postawy w naszych relacjach z innymi, poprzez aktywne 
zachęcanie do dzielenia się swoimi szczególnie mocnymi stronami i opiniami 
wewnątrz społeczności szkolnej.  
  

Partnership /Partnerstwo  
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Mamy na celu promowanie efektywnej komunikacji i związków pomiędzy domem, 
szkołą, oraz  lokalnymi i globalnymi społecznościami.   
  

CHILD PROTECTION/ OCHRONA DZIECKA  

  

Personel przedszkolny ma obowiązek dbania o wszystkie dzieci i odgrywa 
kluczową rolę w zapobieganiu krzywdzenia dzieci. W przypadku, kiedy  zagrożone 
jest zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, postępujemy zgodnie z procedurami i 
przepisami związanymi z ochroną dziecka w East Lothian.  
  

   

REGULATING BODY/ ORGAN REGULUJĄCY PRZEPISY  

  

The Care Inspectorate jest niezależnym organem, kontrolującym i wspierającym 
wszystkie organizacje zajmujące się opieką, pracą socjalną i ochroną dziecka w 
Szkocji.   
Przedszkola są regularnie kontrolowane przez The Care Inspectorate, a także przez 
Education Scotland. W szatni naszego przedszkola znajdują się kopie ostatniego 
raportu. Można je również znaleźć na stronie:   
http://www.careinspectorate.com/   

  

    

NURSERY MONEY/ FUNDUSZE PRZEDSZKOLNE  

  

East Lothian Council prosi rodziców i opiekunów o dokonywanie wpłat na fundusz 
przedszkola. Suma wynosi £1.50 tygodniowo, a pieniądze służą do zakupu 
środków czystości, ziemi do ogrodu, baterii, folderów do Learning Stories 
(włączając w to papier i tusz do drukowania), jak również do opłacania przekąsek 
(snack) i składników służących do wypieku ciast i ciasteczek (baking).   
  

Opłat można dokonywać za cały rok z góry, lub co semestr. W sprawie płatności 
ratami, prosimy o kontakt z personelem przedszkola. W przypadku czeków, 
prosimy o wysyłanie ich na adres East Lothian Council. Zachęcamy do 
dokonywania wpłat za pomocą Internetu- www.eastlothian.gov.uk/payforit . Link 
znajduje się tez na stronie przedszkola. Chętnie służymy pomocą w przypadku 
jakichkolwiek pytań.  
  

  

  

http://www.careinspectorate.com/
http://www.careinspectorate.com/
http://www.eastlothian.gov.uk/payforit
http://www.eastlothian.gov.uk/payforit
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SETTLING IN AT NURSERY/ ZADOMOWIENIE SIĘ W PRZEDSZKOLU  

  

Dostosowanie się i oswojenie z nową sytuacją, jaka jest nowe przedszkole, 
zazwyczaj zajmuje trochę czasu (nawet jeśli dziecko uczęszczało wcześniej do 
żłobka, innego przedszkola lub play group). Postaraj się być cierpliwy i spróbuj się 
nie martwić.   
  

Wskazówki, jak pomóc dziecku zadomowić się w przedszkolu:  

Pierwszego dnia, dziecko powinno spędzić w przedszkolu ok. godziny (wspólnie z 
rodzicem, bądź opiekunem). Następnego dnia zazwyczaj prosimy dorosłych o 
pozostawienie z nami dziecka na ok. godzinę. Czas ten jest następnie stopniowo 
wydłużany. Niektóre dzieci oswajają się z przedszkolem bardzo szybko, innym 
zajmuje to więcej czasu- np. kilka tygodni. Czasem zdarza się, że dziecko na 
początku wydaje się być zadomowione i oswojone z nową sytuacją, a po paru 
dniach znów wydaje się być zagubione. Nie martw się- jest to całkiem normalne.  
  

Kiedy wychodzisz z przedszkola pierwszy raz, powiedz swemu dziecku gdzie 
idziesz, i że po nie wrócisz. Dla wielu dzieci odseparowanie od 
rodziców/opiekunów jest najtrudniejszą częścią procesu oswajania się z 
przedszkolem, w związku z tym dzieci mogą stać się płaczliwe. Najlepszym 
sposobem jest szybkie rozstanie- buziak, przytulenie dziecka i energiczne wyjście. 
Zazwyczaj dzieci szybko uspakajają się i zaczynają bawić w ciągu kilku minut. 
Zawsze kontaktujemy się z rodzicami lub opiekunami dzieci, które nie mogą się 
uspokoić.  
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ARRIVAL/ PRZYBYCIE DO PRZEDSZKOLA  

  

Prosimy o korzystanie z wejścia do przedszkola od strony przedszkolnego placu 
zabaw. Nie zakłóca to pracy sekretariatu szkolnego, a także ułatwia dzieciom 
opanowanie przedszkolnej rutyny.   
  

Dzieci przyczepiają karteczki ze swoimi imionami w sekcji IN i OUT przy drzwiach 
wejściowych. Robią to samo, kiedy wychodzą pobawić się na powietrzu.  Prosimy 
o Państwa pomoc w wykonywaniu tej czynności, aby wspierać rozwój 
samodzielności dzieci.   
  

W szatni znajduje się lista obecności- register. PROSIMY O PODPISYWANIE JEJ 
SWOIMI INICJAŁAMI OBOK IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ZA KAŻDYM RAZEM 
NA POCZĄTKU I NA KOŃCU SESJI. Prosimy o kontakt z opiekunami, aby mieć 
pewność, że dziecko przyszło do przedszkola, lub je opuszcza. Lista obecności jest 
bardzo ważna w przypadku sytuacji alarmowych, np. pożaru. Podpisanie listy 
obecności to Twój obowiązek.  
  

Prosimy o pomaganie dzieciom w szatni (wieszanie płaszczy na wieszaki, 
ubieranie się), a także o codzienne sprawdzanie tablicy ogłoszeń i 
szufladek/półeczek pigeon holes.  
  

TOGETHER TIME/ CZAS SPĘDZANY RAZEM  

  

Na początku każdej sesji dzieci uczestniczą w tzw. together time- dzieci siedzą w 
kręgu na dywanie i słuchają opowieści o maskotce przedszkolnej Adventure Ted, 
czy nowinkach z domu. Jest to również dobry czas na rozmowy i planowanie dnia.  
  

Together time  to bardzo ważny element procesu uczenia się- nauczania dzieci.  
  

Naszym celem jest rozpoczęcie sesji o godzinie 8:50 rano, i 13.25 popołudniu, aby 
dać każdemu dziecku szanse na wzięcie aktywnego udziału w together time. 
Prosimy o to, by dziecko miało dość czasu na spokojne przyjście do przedszkola i 
zadomowienie się w nim, by uzyskać jak najwięcej z tego doświadczenia.  
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COLLECTING/ ODBIÓR DZIECKA  

  

Dla bezpieczeństwa dzieci, prosimy o podanie nazwisk wszystkich osób, które 
będą regularnie odbierać je z przedszkola. Osoba odbierająca dziecko musi mieć 
więcej, niż 16 lat.  
  

Prosimy o poinformowanie przedszkola, jeśli ktoś inny, niż rodzice lub 
opiekunowie mają odebrać dziecko i zapisanie danych tej osoby na kartce obok 
listy obecności.  
  

Jeśli osoba odbierająca Twoje dziecko jest kimś, kogo wcześniej nie widziano na 
terenie przedszkola, poprosimy cię o dostarczenie nam słowa- kodu, o które 
poprosimy osobę odbierającą dziecko.  
  

NIE WYDAMY DZIECKA OSOBIE, KTÓREJ NIE ZNAMY, LUB O KTÓREJ NAS NIE 
POINFORMOWANO.  
  

Prosimy o odbieranie dzieci na czas. Dzieci są bardzo smutne, kiedy odbierane są 
jako ostatnie, lub muszą czekać na rodziców czy opiekunów. Na końcu każdej sesji 
personel przedszkola bierze udział w zebraniu, w związku z tym prosimy o 
punktualność.  
  

W razie sytuacji losowej, na pewno zaopiekujemy się dzieckiem aż do Twego 
przybycia, ale prosimy o wcześniejsze telefoniczne poinformowanie przedszkola o 
zaistniałej sytuacji. Jeśli nikt nie odbiera telefonu, prosimy o zostawienie 
wiadomości.  
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IMPORTANT INFORMATION REGARDING CHILDREN’S SAFETY/ 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA 

  

Ze względów bezpieczeństwa wszystkich przedszkolaków oraz ich rodzeństwa, 
proszę pamiętać o KAŻDORAZOWYM zamykaniu bramki oraz jej blokowaniu- 
nawet w sytuacji, kiedy ktoś inny już nadchodzi. Dzieci nie powinny same otwierać 
bramki.   
  

Prosimy o upewnienie się, że opuszczacie teren przedszkola tylko ze swoim 
dzieckiem, nawet jeśli rodzice/opiekunowie innych dzieci są już blisko. Ze względu 
na bezpieczeństwo dzieci wszyscy powinni być tego świadomi. Prosimy o 
przekazanie tej informacji innym zainteresowanym osobom.   
  

Dla bezpieczeństwa dzieci, nie powinny one bawić się  żadnymi zabawkami, ani 
sprzętem pozostawionym na placu zabaw (włącznie ze ślizgawką, rowerami, 
hulajnogami, piłkami)- chyba, że pod nadzorem personelu przedszkola. Dla ich 
zdrowia i bezpieczeństwa, dzieci nie mogą wspinać się na murki i ogrodzenia. 
Dotyczy to również starszego i młodszego rodzeństwa.  
  

W trosce o bezpieczeństwo, prosimy o zachęcanie swojego dziecka do chodzenia 
(nie biegania), po terenie przedszkola.  
  

Prosimy o upewnianie się, że dzieci przestrzegają tych zasad.  
  

Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie.    
  

  

 

 

    

CONTACT DETAILS/ INFORMACJE KONTAKTOWE/DANE PERSONALNE  

  

Prosimy o aktualizowanie swoich danych kontaktowych na bieżąco (włącznie z  
emergency contact- osobą, którą mamy informować w razie jakiegoś wypadku), 
ponieważ musimy mieć z Państwem kontakt przez cały czas pobytu dziecka w 
przedszkolu. W razie jakiś zmian, prosimy o użycie karteczek znajdujących się 
obok Learning Stories i wrzucenie ich do pudełka- zostaną one przez nas 
przekazane do sekretariatu. Prosimy o każdorazowe informowanie przedszkola o 
zmianach w adresie email, czy numerze telefonu komórkowego.  
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ILLNESS/ CHOROBY  

  

Dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola, kiedy jest chore. Nawet jeśli 
mówi, że chce iść do przedszkola, prawdopodobnie nie będzie czuć się dobrze, a 
jednocześnie może narazić na zakażenie inne dzieci i personel przedszkola.  
  

Prosimy o telefon do sekretariatu szkoły z informacją, że dziecko nie będzie obecne 
na zajęciach. Informacja zostanie przekazana do przedszkola (numer telefonu do 
sekretariatu 0131 665 2572). W sytuacji, kiedy nikt nie odbiera telefonu, prosimy 
o pozostawienie wiadomości.  
  

W wypadku wymiotów lub biegunki, dziecko musi zostać w domu przez co 
najmniej 48 godzin- nawet jeśli wydaje się,  że jest już całkowicie zdrowe. 
Przypominamy, że system odpornościowy dzieci przedszkolnych ciągle się 
rozwija, a ich higiena nie zawsze jest wzorowa. Choroby rozprzestrzeniają się 
bardzo szybko.  
  

Na stronie przedszkola można znaleźć szczegółowe informacje na temat ile czasu 
dziecko powinno zostać w domu po przebyciu poszczególnych chorób. Informacje 
są oparte na wytycznych NHS Lothian.  
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PARENTS ARE OUR PARTNERS/ RODZICE SĄ NASZYMI PARTNERAMI  

  

Pamiętaj, że jesteś pierwszym i najważniejszym edukatorem swojego dziecka. 
Dziecko nauczyło się od Ciebie ogromnie dużo jeszcze przed rozpoczęciem 
przedszkola, i cenimy sobie fakt, że to Ty jesteś osobą, która zna je najlepiej. Kiedy 
rodzice/opiekunowie i pedagodzy pracują razem, rezultaty tej współpracy mają 
pozytywny wpływ na dziecięcy rozwój i proces uczenia się. W związku z tym jest 
dla nas bardzo ważne, aby ta współpraca zaowocowała efektywnym 
partnerstwem.   
  

1. Czekamy na wszelkie komentarze i sugestie dotyczące programu nauczania, 
materiałów dydaktycznych, sali przedszkolnej, itp., i prosimy o umieszczanie 
ich w suggestion basket w szatni.  

2. Okazją do wyrażenia swojego zdania na temat przedszkola jest coroczna 
ankieta.  

3. Feedback od Państwa pozwala nam ciągle udoskonalać nasze przedszkole.  
4. Dwa razy w roku, jesienią i wiosną, organizujemy Parents’ Consultations 

(spotkania z rodzicami), które pozwalają nam przedyskutować postępy 
dziecka, oraz zaplanować jego przyszłą edukację.   

5. Dzielimy się informacjami na temat postępów dziecka za pomocą Learning  
Story.   

6. Na koniec semestru letniego(koniec roku szkolnego) każde dziecko otrzyma 
krótkie podsumowanie swoich osiągnięć szkolnych.  

7. Zapraszamy do czynnego udziału w tworzeniu Learning Story.  
8. Jesienią organizujemy spotkanie informacyjne dla rodziców w sprawie 

Programu nauczania (Curriculum).  
9. Zachęcamy rodziców i opiekunów do czynnego udziału w życiu przedszkola 

(pomoc w wycieczkach, imprezach, ogrodzie, sesjach stay and play, czy 
porzadkowaniu story sacks).  

10.Stosujemy politykę otwartych drzwi i jesteśmy w stanie odpowiedzieć na   
każde pytanie dotyczące pobytu dziecka w naszej placówce.  

  

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości i sugestie dotyczące 
przedszkola,  prosimy o kontakt. Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.  
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STAY AND PLAY/ ZOSTAŃ I BAW SIĘ DOBRZE  

  

Rodzice i opiekunowie mają możliwość spędzenia sesji, lub części sesji w naszym 
przedszkolu w celu zapoznania się z tym, co robimy, i czego uczą się dzieci. Prosimy 
o zaznaczenie w kalendarzu na Parents’ Notice Board (w szatni), dogodnych dla 
Państwa terminów. Zazwyczaj potrzebujemy jedną dodatkową osobę dorosłą do 
zwykłej sesji przedszkolnej. Prosimy o pomoc w zajęciach, które wymagają więcej 
wsparcia ze strony osoby dorosłej (np. szycie, praca z komputerem, czy zajęcia 
plastyczne). Rodzice i opiekunowie są zawsze bardzo mile widziani w naszej 
placówce.  
  

Raz w tygodniu w przedszkolu odbywają się prace z drewnem. Potrzebujemy 
dorosłego, który mógłby pomóc nam zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. Jeśli 
czujesz, ze mógłbyś pomóc- prosimy o kontakt.   
  

Zwykle prosimy również o pomoc podczas wycieczek i imprez przedszkolnych. 
Zachęcamy do współpracy nie tylko mamy- ale też ojców, czy dziadków. 
Potrzebujemy też ciągłej pomocy w naszym ogrodzie- pielenie, zamiatanie i inne 
prace ogrodowe zajmują dużo czasu i zaangażowania.  
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ETHOS/ ETOS  

  

Nasze podejście do wychowania i nauczania  

W przedszkolu Loretto, inspirujemy się dorobkiem wspaniałego niemieckiego 
pedagoga Fredericha Froebela (1782-1852). Był on założycielem pierwszych 
placówek dla małych dzieci, które nazwał Kindergartens.   
  

Waga zabawy  

„Zabawa jest najwyższą formą rozwoju dziecka” (Froebel)  

Tak, jak Froebel, wierzymy w wagę zabawy i realizujemy program skupiający się  
na procesie, a także nauce przez zabawę, w celu wspierania indywidualnego 
rozwoju każdego dziecka. Zapewniamy szeroki wachlarz zabaw opartych na 
zainteresowaniach dzieci. Proces uczenia się odbywa się, kiedy dziecko ma szanse 
na samodzielne poznawanie. Często nie liczy się końcowy efekt tych doświadczeń, 
a sama podróż, którą dziecko dzięki nim odbywa. Skupienie się bardziej na 
procesie uczenia się poprzez zabawę, niż na samym produkcie końcowym, 
pozwala dzieciom na wybór, przejęcie kontroli, kreatywność, rozwijanie 
wyobraźni, a także wyjście poza ‘tu i teraz’.  
  

Otoczenie  

Otoczenie przedszkolne jest dokładnie przygotowane i zaprezentowane tak, aby 
wspierać głęboki poziom uczenia się i kreatywności. Materiały typu klocki czy 
woda wspierają kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów,  a także 
prowadzą do przejścia na głęboki poziom procesu uczenia się. W celu zapewnienia 
dzieciom poczucia bezpieczeństwa i umożliwienia im pewnej kontynuacji w 
zabawie(planowanie, ponowne spotkanie, rozwijanie pomysłów), bardzo rzadko 
zmieniamy nasze główne materiały dydaktyczne. Doświadczenia są ostrożnie 
planowane i zbalansowane tak, aby umożliwić ciągłe postępy oraz wspierać 
rozwój umiejętności językowych i matematycznych, kreatywność, niezależność, 
umiejętność myślenia oraz poczucie własnej wartości.  
  

Rola osoby dorosłej  

Rola dorosłego to wnikliwa obserwacja, która wspomaga własne doświadczenie 
dziecka poprzez podtrzymywanie konwersacji i myślenie. Dorośli muszą wiedzieć, 
kiedy interweniować, a kiedy przeczekać, by wspierać i wzbogacać dziecięcą 
pewność siebie, poczucie własnej wartości i niezależność.   
  

Wybór  

Im wcześniej dzieci zaczynają wybierać i podejmować decyzje, tym łatwiej 
przyjdzie im podejmować decyzje w wieku dorosłym. Umiejętność wyboru i 
podejmowanie decyzji są bardzo ważnym elementem naszego programu 
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nauczania, ale mogą być efektywne tylko w sytuacji, kiedy dzieci wybierają  
pomiędzy doświadczeniami równymi w swoim bogactwie i możliwościami, które 
oferują rozwijanie umiejętności. Wraz z wyborem pojawia się zestaw bardzo 
prostych zasad. Mają dla dzieci wiele sensu, ponieważ są osadzone w zrozumiałym 
kontekście- jeśli wybierasz zabawę klockami- wybierasz również sprzątnięcie ich 
po skończonej zabawie. Jeśli decydujesz się na malowaniedecydujesz jednocześnie 
o umyciu pędzli po skończonej pracy. Każdy ma dostęp do  materiałów 
dydaktycznych, ale jednocześnie jest odpowiedzialny za ich sprzątnięcie.   
  
Our nursery ethos is underpinned by  
  

1) Principles which include  

• recognition of the uniqueness of each child’s capacity and potential.  
• a holistic view of each child’s development.  
• recognition of the importance of play as a central integrating element in a child’s 

development and learning.  

• an ecological view of humankind in the natural world.  
• recognition of the integrity of childhood in its own right.  
• recognition of the child as part of a family and a community.  

  
2) A pedagogy which involves  

• knowledgeable and appropriately qualified early childhood professionals.  
• skilled and informed observation of children, to support effective development, learning 

and teaching.  

• awareness that education relates to all capabilities of each child: imaginative, creative, 

symbolic, linguistic, mathematical, musical, aesthetic, scientific, physical, social, moral, 

cultural and spiritual.  

• parents/carers and educators working in harmony and partnership.  
• first-hand experience, play, talk and reflection.  
• activities and experiences that have sense, purpose and meaning to the child, and involve 

joy, wonder, concentration, unity and satisfaction.  

• a holistic approach to learning which recognises children as active, feeling and thinking 

human beings, seeing patterns and making connections.  

• encouragement rather than punishment.  
• individual and collaborative activity and play.  
• an approach to learning which develops children’s autonomy and self-confidence.  
  
3) An environment which  

• is physically safe but intellectually challenging, promoting curiosity, enquiry, sensory 

stimulation and aesthetic awareness.  

• demonstrates the unity of indoors and outdoors, of the cultural and the natural.  
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• allows free access to a rich range of materials that promote open-ended opportunities for 

play, representation and creativity.  

• entails the setting being an integral part of the community it serves, working in close 

partnership with parents and other skilled adults.  

• is educative rather than merely amusing or occupying.  
• promotes interdependence as well as independence, community as well as individuality 

and responsibility as well as freedom.  

  

PROMOTING POSITIVE BEHAVIOUR/   

PROMOWANIE POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ  

  

W przedszkolu Loretto rozwijamy silne związki między kadrą przedszkola, 
dziećmi i ich opiekunami w takim otoczeniu, w którym każdy czuje się traktowany 
na równi z innymi, doceniany i bezpieczny, i gdzie każda osoba jest traktowana 
sprawiedliwie i z szacunkiem.  
  

Mamy na celu:  

• Stawianie jasnych i osiągalnych dla dzieci granic, wraz z rzeczowymi 
oczekiwaniami.  

• Konsekwencję w sposobach radzenia sobie z pewnymi zrachowaniami, 
dzięki czemu dzieci wiedzą, czego mogą oczekiwać.  

• Rozmowa na temat, jak dbać o innych i otoczenie, oraz stworzenie takich 
zasad, do których wszyscy możemy się stosować.  

• Zezwolenie na dyskusję i pomoc w stawianiu takich granic, które dzieci 
rozumieją, i wiedzą dlaczego one tam są.  

• Pomoc dzieciom w rozumieniu niesprawiedliwych sytuacji, i 
zademonstrowanie, jak rozwiązywać  problemy.  

• Znalezienie czasu na rozmowę z dziećmi, które pozostają ze sobą w 
konflikcie, aby pomóc im w znalezieniu rozwiązania.  

• Pomoc dzieciom w zrozumieniu, co jest właściwe, a co nie, poprzez 
wyjaśnianie, co jest właściwe, a co nie.   

• Zauważanie pozytywnych i chwalenie pożądanych zachowań tak często, jak 
to możliwe.  

  

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zachowania w Loretto Primary School, 
używamy model Golden Rules (Złote Zasady), oraz Circle Time (Czas w Kręgu) 
stworzony przez Jenny Mosely. Wzmacniają one poczucie własnej wartości, 
pozytywne zachowania oraz relacje między dziećmi.  
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The Six Golden Rules are:  
Do be gentle – Do not hurt anybody.  
Do be kind and helpful – Do not hurt people’s feelings.  
Do work hard – Do not waste your or other people’s time.  
Do look after property – Do not waste or damage things.  
Do listen to people – Do not interrupt.  
Do be honest – Do not cover up the truth.  
  

6 Złotych Zasad:  

Bądź delikatny- Nie rań nikogo.  
Bądź miły i pomocny- Nie rań uczuć innych.  
Pracuj ciężko- Nie marnuj czasu swojego i innych.  
Dbaj o swoje otocznie- Nie marnuj i nie niszcz.  
Słuchaj innych- Nie przeszkadzaj.  
Bądź uczciwy- Nie ukrywaj prawdy.  
  

Staramy się regularnie przypominać dzieciom o tych zasadach, oraz pomagać im w 
zachowaniu zgodnie z nimi podczas przebywania w naszej placówce.   
  

Positive Recognition/ Zauważanie pozytywów  

Nasz codzienny język- werbalny i niewerbalny (mowa ciała), jest oparty na 
rozpoznawaniu i wzmacnianiu pozytywnych zachowań. Czasem wystarczy 
uśmiech lub pochwała. Zdarza się, że zwyczajne dostrzeżenie  co dziecko zrobiło, 
pozwala im na naukę płynącą z tego doświadczenia. Czasem jako nagrody 
używamy naklejek (stickers) lub zwiększamy zakres odpowiedzialności dziecka.   
  

Thinking time/ Czas na przemyślenie swojego zachowania  
Czasami prosimy dziecko, aby na krótki thinking time przerwało zabawę, lub inną 
czynność, którą właśnie wykonuje. Może się tak stać, ponieważ jest w 
niebezpieczeństwie, nie dba o inne dzieci, lub sprzęty czy materiały dydaktyczne. 
Wspomagane przez dorosłego, dzieci mają krótki czas na przemyślenie swojego 
zachowania (co robiły, co w ich zachowaniu było niewłaściwe), przed powrotem 
do zabawy.  
  

Time out  

Celem Time out jest wysłanie do dziecka czystego przekazu, że musi zmienić swoje 
zachowanie, ponieważ jest ono niewłaściwe. Długość Time out zależy od wieku- 
generalna zasada to 1 minuta dla każdego roku życia dziecka. Po zakończeniu Time 
out rozmawiamy z dzieckiem, aby zrozumiało, co zrobiło źle, i w jaki sposób może 
zmienić swoje zachowanie.  
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Involving Parents/ Włączanie rodziców w życie przedszkola  
W naszym przedszkolu pomagamy dzieciom uświadomić sobie na czym polega  
bezpieczeństwo własne i innych. Mimo, że  pomagamy dzieciom w dzieleniu się i 
współpracy, czasem zdarzają się spory. Dzieci nie powinny się bić i siebie ranić. 
Nigdy nie zezwalamy na bójki w przedszkolu, i prosimy Państwa o współpracę w 
tej sprawie. Robimy wszystko, aby być konsekwentnymi i sprawiedliwymi.  W 
przypadku poważniejszych problemów z zachowaniem, nasza strategia to 
zaangażowanie do współpracy rodziców, by wspólnie wspierać dziecko. Czasem 
zdarza się, że prosimy o dodatkowe wsparcie Dyrekcję szkoły.  
  

    

THE NURSERY CURRICULUM/ PROGRAM PRZEDSZKOLA  

  

Curriculum for Excellence reprezentuje szkocką wizję edukacji dla wszystkich 
dzieci, która ma na celu podniesienie standardów, podwyższenie poziomu wiedzy 
i rozwijanie umiejętności. Każde dziecko w Szkocji powinno mieć dostęp do 
szeroko pojętej edukacji, która rozwija umiejętność uczenia się, umiejętności 
potrzebne do życia i pracy- skupiając się  na umiejętności czytania i pisania, i które 
promuje zdrowy styl życia. Szczegółowy opis CfE znajduje się na 
www.educationscotland.gov.uk   
  
Twoje dziecko będzie pracować na Early Level, które obejmuje oddziały  
przedszkolne i klasę pierwszą (P1).  
  
Planowanie naszego programu odbywa się po konsultacji z dziećmi, co pozwala 
uwzględnić ich zainteresowania i pomysły.   
  
Aktywne uczenie się jest uważane za odpowiedni dla dzieci sposób na rozwijanie 
życiowej wiedzy i umiejętności, a także kształtowanie pozytywnego podejścia do 
nauki. Aktywne uczenie się jest takim uczeniem się, które absorbuje i rzuca 
wyzwania dziecięcemu sposobowi myślenia, za pomocą i sytuacji z prawdziwego 
życia i wyimaginowanych.   
  
Wszystkie obszary Curriculum mogą być wzbogacane i rozwijane poprzez zabawę. 
Zabawa to dla małych dzieci doskonały sposób na uczenie się i rozwijanie 
przyjaźni. Zabawa przynosi wiele okazji do rozwijania dziecięcego języka, 
kreatywności i umiejętności współpracy. To wszystko przyczynia się to zdrowego 
wzrostu i rozwoju, wzbogacania wiedzy i rozumowania oraz umiejętności uczenia 
się.  
 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące przedszkolnego programu nauczania, prosimy 

o kontakt z członkiem personelu przedszkola.  

http://www.educationscotland.gov.uk/
http://www.educationscotland.gov.uk/
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 PURPOSES OF THE CURRICULUM 3-18/ CELE PROGRAMU 3-18  

The Four Capacities  

 

  

To enable  

all young  

people to  

become: 
  

Successful learners   
  
With:   

 Enthusiasm and motivation for learning   
 Determination to reach high standards of  

achievement   
 Openness to new thinking and ideas   

  
And able to:   

 Use literacy, communication and  
numeracy skills   

 Use technology for learning   
 Think creatively and independently   
 Learn independently and as part of a  

group   
 Make reasoned evaluations   
 Link and apply different kinds of learning  

in new situations.   

Effective contributors   
  
With:   

 An enterprising attitude   
 Resilience   
 Self - reliance   

  
And able to:   

 Communicate in different ways and in  
different settings   

 Work in  partnership and in teams   
 Take the initiative and lead   
 Apply critical thinking in new contexts   
 Create and develop   
 Solve problems   

Responsible citizens   
  
With:   

 Respect for others   
 Commitment to participate responsibly in  

political, economic, social and cultur al life   
  
And able to:   

 Develop knowledge and understanding  
of the world, and Scotland’s place in it   

 Understand different beliefs and cultures   
 Make informed choices and decisions   
 Evaluate environmental, scientific and  

technological issues   
 Develop informed, e thical views of  

complex issues.   

Confident individuals   
  
With:   

 Self - respect   
 A sense of physical, mental and  

emotional well - being   
 Secure values and beliefs   
 Ambition   

  
And able to:   

 Relate to others and manage themselves   
 Pursue a healthy and active lifestyle   
 Be self - aware   
 Develop and communicate their own  

beliefs and view of the world   
 Live as independently as they can   
 Assess risk and make informed  

decisions    
 Achieve successes in different areas of  

activity.   
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LEARNING STORIES  

  

Rodzice i opiekunowie mają największy wpływ na rozwój dzieci, szczególnie we 
wczesnych latach. Kluczem do jak najlepszego startu dla naszych wychowanków 
są kadra i rodzice dzielący się informacjami.   
   

W przedszkolu Loretto każde dziecko ma swój własny folder Learning story, który 
ilustruje jego własny, indywidualny proces uczenia się na przestrzeni czasu. 
Learning Story to zapis doświadczeń dziecka w przedszkolu, doskonały sposób na 
dzielenie się z rodzicami i opiekunami informacjami o jego postępach przy pomocy 
specjalnych stron dokumentujących osiągnięcia dziecka na tle Curriculum, czy 
kolejne kroki  w jego nauce. Kopie tych stron można znaleźć na internetowej 
stronie przedszkola.  
  

Na początku każdej sesji rodzice i opiekunowie mają  możliwość spędzenia czasu z 
dziećmi w przedszkolu- jest to dobry moment na obejrzenie i porozmawianie z 
dzieckiem o Learning Story lub o Big Book, która jest efektem współpracy całej 
grupy. Czasami zdarza się, że Learning Story nie jest uzupełniany w przedszkolu z 
tygodnia na tydzień, ale wciąż jest to dobra okazja dla rodziców i opiekunów na 
dodanie informacji o postępach, jakie dziecko robi w domu. Prosimy o 
uzupełnianie Learning story zdjęciami, rysunkami i innymi pracami dziecka. Dla 
dzieci bardzo ważne jest, że ktoś interesuje się tym, co robią w przedszkolu. Raz w 
roku dzieci zabierają Learning Stories do domu, tak więc można je pokazać reszcie 
rodziny, lub spędzić więcej czasu na ich wspólnym oglądaniu.   
  

Learning Stories sa również używane w czasie przejścia z przedszkola do klasy 
pierwszej (P1), i są oddawane do domu w pierwszym semestrze nauki w szkole.  
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OUTDOOR LEARNING/UCZENIE SIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU  

  

Mocno wierzymy, że uczenie się na 
świeżym powietrzu jest kluczowe dla 
procesu uczenia się dzieci. Wszystkie 
aspekty  curriculum  mogą  być 
poznawane na zewnątrz, a uczenie się 
może być ogromną  przygodą- radosną, 
kreatywną i pełną wyzwań.   

  

Bawimy się na zewnątrz w każdą 
pogodę- w związku z tym prosimy o 
zapewnienie dziecku odpowiednich  

ubrań- na podwórku bywa mokro i błotniście, a nawet w słoneczne dni na 
przedszkolnym placu zabaw może być chłodno. Prosimy o stosowanie kremu z 
filtrem oraz zapewnieniu czapek w słoneczne dni.   
  

Nieustannie kolekcjonujemy środki i materiały, 
aby ulepszać przestrzeń przed przedszkolem, tak 
więc jeśli masz dostęp do kratek po butelkach, 
koszyków po chlebie, starych opon, plastykowych 
tub, bali drzew, czy innych materiałów o których 
myślisz, że mogłyby być przez nas użyte, prosimy 
o kontakt.   
  

Doskonałym sposobem na wprowadzenie dzieci w 
świat środowiska naturalnego są wizyty w 
szkolnym lasku, gdzie możemy obserwować zmiany w przyrodzie i porach roku, 
czy też szukać owadów, insektów, czy rosnących roślin.  

  

Korzystamy również z dużego 
placu zabaw na  boisku 
szkolnym, co jest dla dzieci 
ogromnym wyzwaniem, które 
uwielbiają.   
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EVENTS THROUGH THE YEAR/ IMPREZY W CZASIE ROKU SZKOLNEGO  

  

Większość tematów, które realizujemy ma związek z zainteresowaniami dzieci, i w 
związku z tym różnią się z roku na rok. Jednakże zmieniające się pory roku, święta 
religijne i kulturowe takie jak np. Święta Bożego Narodzenia,  Chiński Nowy Rok, 
czy Eco świadomość, dostarczają tła dla innych rzeczy, którymi możemy się zająć.   
  

W czasie roku szkolnego organizujemy imprezy, które pomagają nam w zebraniu 
funduszy na przedszkole (Wheel-a-Thon latem). Zebrane pieniądze pomagają w 
organizacji Choinki i Family Fun Day w czerwcu, a także pomagają w zakupie 
nowych materiałów do przedszkola.   
  

W czasie Świąt Bożego Narodzenia, wszystkie dzieci z przedszkola przygotowują 
krótkie przedstawienie dla rodziców, rodziny i przyjaciół. Przebierają się i 
śpiewają świąteczne piosenki.   
  

W okresie bożonarodzeniowym organizujemy również imprezę choinkową dla 
wszystkich dzieci (z magikiem, różnymi konkursami, zabawami i tańcami). 
Impreza kończy się wizytą Świętego Mikołaja, i zawsze mamy dobrą  zabawę.   
  

Family Fun Day organizowany w końcu czerwca jest zawsze okazją do wspaniałej 
zabawy, a dzieci przyprowadzają swoich rodziców lub opiekunów.   
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BIRTHDAYS/ URODZINY  

  

Jeśli urodziny dziecka przypadają w dzień, kiedy odbywają się zajęcia w 
przedszkolu, wspólnie pieczemy ciasto, aby to uczcić. Urodzinowy chłopczyk, czy 
dziewczynka wybiera przyjaciół, którzy pomagają w tej czynności. Na końcu sesji 
śpiewamy Happy Birthday i dzielimy się ciastem.   
  

Czasem rodzice pytają, czy mogą przynieść słodycze czy czekoladki jako prezent 
od ich dziecka dla reszty grupy. Jako, że zdarzają się dzieci z alergiami, a naszym 
obowiązkiem jest promowanie zdrowego odżywiania się, niestety nie jest to coś, 
na co możemy pozwalać.   
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GYM/ GIMNASTYKA  

  

Sala gimnastyczna umieszczona jest w oddzielnym budynku, po lewej stronie placu 
szkolnego. Dni, w których odbywać się będzie gimnastyka będą wypisane na 
tablicy ogłoszeń.  
  

Ze względów bezpieczeństwa, w dzień gimnastyki dziecko powinno być ubrane w 
odpowiednie do ćwiczeń- wygodne i bezpieczne (nieograniczające ruchów) 
ubranie. Idealne są dresy lub legginsy (spódnice zaczepiają się o sprzęt sportowy, 
a jeansy lub spodnie z guzikami bywają ciasne i ograniczające ruchy).   
  

Kolczyki inne, niż kolczyki wtykane, mogą również stanowić niebezpieczeństwo na 
sali gimnastycznej, więc prosimy o niezakładanie ich do przedszkola w dzień 
gimnastyki.  
  

Prosimy również o zapewnienie czystej pary obuwia do użycia na sali 
gimnastycznej. Nie mogą być to buty, w których dziecko przychodzi do szkoły. 
Obuwie to można zostawić w worku/torbie, która wieszamy na wieszaku dziecka.   
  

PROSIMY O PODPISANIE BUTÓW I TORBY/WORKA DZIECKA.   
  

W dzień gimnastyki (gym days), dzieci zmieniają obuwie po przyjściu do 
przedszkola, co oszczędza cenny czas na sali gimnastycznej.  
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ADVENTURE TED- MASKOTKA PRZEDSZKOLNA  

  

Adventure Ted (maskotka naszego przedszkola) spędza weekendy w domach 
dzieci. Na ścianie znajduje się lista, a dzieci uważnie czekają na swoją kolej!   
  

Prosimy, aby po weekendzie spędzonym z Tedem, poświecić trochę czasu na 
wspólne opisanie przygód, jakie mieliście z misiem. Jest to doskonały sposób na 
wspieranie umiejętności pisania i czytania dzieci.   
  

W teczce, którą dziecko dostanie razem z Tedem, jest specjalna kartka, na której 
powinien znaleźć sie rysunek weekendowych przygód z misiem. Można również 
dodać zdjęcia.  
  

Na początku poniedziałkowej sesji dzieci opowiadają o swoich przygodach z 
Tedem reszcie grupy i opiekunkom. Dostarczone przez dzieci uzupełnione kartki 
z historią Teda pomagają dziecku w opowiadaniu o swoich przygodach. Dzieci 
chętnie pokazują reszcie grupy zdjęcia i rysunki. To bardzo dobry sposób na 
rozwijanie pewności siebie, a także zdolności komunikacyjnych. Kartka z 
opowiadaniem jest dołączona do Learning Story, tak więc dzieci mogą później 
wspominać czas spędzony z Tedem.  
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CLOTHES / UBRANIA  

  

Ostrzeżenie- w przedszkolu świetnie się bawimy, ale często się  brudzimy!   
Staramy się dbać o to, żeby dzieci nakładały fartuszki ochronne do zabawy woda, 
klejenia, czy malowania, ale zdarza się, że mimo tej ochrony dzieci się nadal 
brudzą. Oprócz tego staramy się motywować dzieci do bycia jak najbardziej 
niezależnym w przedszkolu. ‘Trudne” do nakładania ubrania (takie, jak 
ogrodniczki, paski, czy obcisłe spodnie) utrudniają korzystanie z toalety. Wiemy o 
tym, że wypadki się zdarzają, ale wierzymy,  że odpowiednie ubrania (takie, jak 
spodnie na elastycznej gumie) pomagają im zapobiegać.   
  

Przedszkolne bluzy i bluzy z kapturem są czerwone, a koszulki polo czerwone lub 
białe. Wszystkie maja wyszyte logo naszego przedszkola. Zamówienia składamy 
przez Internet - www.eeslschools.com lub www.imagescotland.com.   
  

Ponieważ w przedszkolu często biegamy, skaczemy i wspinamy się, prosimy o 
zapewnienie dzieciom odpowiedniego obuwia.  Idealne są adidasy lub tenisówki 
wsuwane, lub na rzepy (prosimy o unikanie sznurówek). Takie obuwie pomaga 
dzieciom w łatwym i samodzielnym przebraniu się w płaszcze przeciwdeszczowe 
i kalosze, kiedy wychodzimy na zewnątrz, aby wziąć udział w takich zajęciach, jak 
big water play, czy mud kitchen.   
  

Dzieci powinny mieć również zapewnioną dodatkową warstwę ubrania (zimą- 
kurtka, a  kiedy pogoda jest cieplejsza- sweter czy bluza). Na przedszkolnym placu 
zabaw bywa bardzo wietrznie i zimno, nawet w słoneczne dni.  

  

Przedszkolnego placu zabaw używamy w 
każdą pogodę. Prosimy o ubieranie dzieci 
odpowiednio do pogody. W słoneczne dni 
dzieci powinny mieć czapki od słońca oraz 
krem ochronny, ale także sweter lub bluzę. W 
deszczową pogodę dzieci  
powinny mieć kalosze lub płaszcze 
przeciwdeszczowe, aby mieć możliwość 

wyjścia na podwórko. Dobrym pomysłem jest zostawienie na stałe dodatkowej 
pary kaloszy i płaszcza przeciwdeszczowego w szatni w worku dziecka.   
  

PROSIMY O STARANNE PODPISANIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW UBRANIA 
DZIECKA, TORBY, BUTÓW, itp.  W szatni znajduje się pudełko z rzeczami 
znalezionymi (lost property box), ale podpisanie rzeczy imieniem i nazwiskiem 
dziecka ułatwia ich szybki zwrot właścicielom.   

http://www.eeslschools.com/
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SNACK/ PRZEKĄSKI   

  

Każdemu dziecku codziennie zapewniona jest zdrowa przekąska (snack). Bardzo 
ważne jest powiadomienie nas o wszelkich dietach lub wymaganiach 
dietetycznych.   
  

W przedszkolu uczymy się zdrowych nawyków żywieniowych, a dzieci często 
biorą udział w tworzeniu listy zakupów na następny tydzień. Codzienny jadłospis 
jest na naszej tablicy z menu (menu board) w postaci numerów, słów, i obrazków. 
Podawane napoje to tylko mleko i woda.   
  

Czas przekąski (snack time) to okazja do:  
 dbania o higienę osobistą poprzez mycie rąk przed jedzeniem  
 samodzielnego przygotowania niektórych posiłków, i posmarowania masłem 

chleba, czy krakersów  
 uczenia się o zdrowych przekąskach i napojach  
 stawania się samodzielnym w wybieraniu, serwowaniu, spożywaniu posiłków, 

a także sprzątaniu stolików i zmywaniu naczyń po posiłku  
 rozmowy z opiekunkami i innymi dziećmi o tym, co dziecko lubi, a czego nie  

rozwijania zdolności społecznych, takich jak dobre maniery przy stole, dzielenie 
się jedzeniem, szanowanie innych, próbowanie nowych potraw, czy tez potraw 
pochodzących z innych kultur  rozpoznawania swojego imienia  ‘czytania’ 
menu.  

  

Bardzo okazjonalnie, w czasie świętowania takich szczególnych okazji, jak Święta 
Bożego Narodzenia, czy Wielkanoc), w ramach zajęć przedszkolnych dzieci mogą 
otrzymać czekoladę.   
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TOOTHBRUSHING/ MYCIE ZĘBÓW  

  

The Childsmile Toothbrushing Programme to program prowadzony w całej Szkocji 
przez NHS Scotland. Loretto Nursery Class bierze udział w tym projekcie.   
Każde dziecko, które uczęszcza do przedszkola, ma zapewnione codzienne 
szczotkowanie zębów pastą z fluorem (jako dodatek do szczotkowania zębów w 
domu). Bardzo ważne jest codzienne szczotkowanie zębów w domu rano i 
wieczorem, a ilość pasty powinna równać się ziarenku grochu.  
  

The Toothbrushing Programme to również inicjatywa promująca zdrowe życie, w 
związku z tym oferujemy dzieciom zdrowe przekąski i napoje, jako część 
ogólnopaństwowej inicjatywy, która ma na celu polepszenie stanu uzębienia 
dzieci, a także zmniejszenia dziecięcej otyłości.   
  

Wszystkie dzieci zostaną objęte programem szczotkowania zębów 

(Toothbrushing Programme). Prosimy o pisemne poinformowanie przedszkola, 

jeśli nie życzą sobie Państwo udziału dziecka w tym programie. 

 

Każde dziecko dostaje swoją własną szczoteczkę, i dokładamy wszelkich starań, by 
nie dochodziło do żadnych pomyłek.  
  

Jeśli macie Państwo jakieś pytania odnośnie programu Toothbrushing Programme, 
prosimy o zgłoszenie się do członka kadry przedszkolnej. Więcej informacji można 
tez znaleźć na stronie www.child-smile.org  
  

   

  

http://www.child-smile.org/
http://www.child-smile.org/
http://www.child-smile.org/
http://www.child-smile.org/
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NOTICE BOARDS, MAIL, AND EMAIL/ TABLICE OGLOSZEŃ, LISTY I POCZTA EMAIL  

  

W szatni znajduje się tablica informacyjna, gdzie znajdują się informacje na temat 
cotygodniowych zajęć dzieci, a także wszelkie inne informacje, o których chcemy 
Państwa powiadomić. Prosimy o codzienne sprawdzanie tablicy ogłoszeń. Przy 
wejściu do przedszkola znajduje się również tablica z informacjami o ważnych 
datach w roku szkolnym, pieniądzach na snack, itd.  
  

W szatni każdy przedszkolak ma szufladkę ze swoim imieniem (pigeon hole). 
Zostawiamy tam wszelką korespondencję, listy, ulotki, itp. Prosimy o regularne, 
codzienne sprawdzanie swojej szufladki.   
  

Staramy się przesyłać wszelkie informacje dotyczące przedszkola i szkoły Loretto 
drogą email, lub poprzez uaktualnienia strony internetowej. Prosimy o 
informowanie nas o wszelkich zmianach adresu email, lub o takich sytuacjach, 
kiedy nie są Państwo w stanie regularnie sprawdzać swojej skrzynki email.  
  

Nasz adres w sieci to: http://edubuzz.org/lorettonurseryclass/   

Wszelkie uaktualnienia i linki do strony internetowej szkoły pojawiają się w 
prawym górnym rogu strony przedszkolnej. Na stronie internetowej przedszkola 
zamieszczamy wszelkie informacje, którymi chcemy się podzielić z Rodzicami i 
Opiekunami dzieci (o czym się obecnie uczymy), a także zdjęcia i filmy dzieci 
podczas zabawy. Prosimy o wpisanie swojego adresu email do ramki po prawej 
stronie strony, i kliknięcie  w Subscribe, w celu otrzymywania wiadomości o 
wszelkich zmianach i nowościach na stronie. Opiekunowie i dziadkowie mogą 
również się zapisać- tym sposobem będą na bieżąco z nowinkami przedszkolnymi.  
  

  

OWN TOYS/ WŁASNE ZABAWKI  

  

Prosimy, aby dzieci nie przynosiły własnych zabawek do przedszkola. Mogą się one 
zgubić, popsuć, lub spowodować nieporozumienia. Jeśli dziecko pragnie przynieść 
do przedszkola cos szczególnego, może to zrobić w czasie circle time (rano). 
Wszyscy to chętnie obejrzą, ale następnie zabawka zostanie umieszczona w 
bezpiecznym miejscu, lub oddana z powrotem dla osoby, która odprowadziła 
dziecko do przedszkola.   
PROSIMY o każdorazowe opróżnianie kieszeni dzieci z zabawek, pieniędzy, czy 
słodyczy.  
  

  

    

http://edubuzz.org/lorettonurseryclass/
http://edubuzz.org/lorettonurseryclass/
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STORY SACKS & LENDING LIBRARY/WORKI Z HISTORIAMI I BIBLIOTECZKA  

  

WORKI Z HISTORIAMI  

Przedszkole posiada dużą ilość worków z materiałami dydaktycznymi- story sacks, 
które są umieszczone w Quiet Room. W momencie wypożyczania Story Sacks, 
prosimy o wypełnienie karteczki, która znajduje się  nad wieszakiem. Zwracane 
Story Sacks umieszczamy w przeznaczonym do tego celu pudelku (prosimy o nie 
wieszanie ich z powrotem na wieszak, ani nie odznaczenie karteczek). Prosimy o 
zostawianie Story Sacks w pudle w Quiet Room, gdyż muszą one być 
sprawdzone przed powrotem na wieszaki. Muszą  być one sprawdzone przez 
jednego z Rodziców- pomocników. Prosimy o zwrot Story Sacks w ciągu tygodnia.  
  

Każdy worek zawiera kilka przedmiotów- co najmniej jedną książkę do 
przeczytania z dzieckiem, a także grę lub zabawkę, związaną z książką. W każdym 
worku znajduje się również pewne sugestie, w jaki sposób można używać tych 
materiałów dydaktycznych. Przedmioty w worku są zaprojektowane w taki 
sposób, aby używać ich razem z książką, przez co uzupełniają historię zawartą w 
książce. Prosimy o pomoc dzieciom podczas zabawy ze Story Sacks, a także 
przechowywanie wszystkich przedmiotów w przeznaczonym do tego worku, w 
celu uniknięcia ich zgubienia.   
  

Przed przyniesieniem worków do przedszkola prosimy o dokładne sprawdzenie, 
czy wewnątrz znajdują się wszystkie przedmioty. W przypadku usterek lub 
brakujących materiałów, powinno się poinformować kadrę przedszkolną- czasem 
prosimy o pokrycie kosztów. Bardzo prosimy o stałą pomoc przy Story Sacks i wiec 
prosimy o kontakt, jeśli możesz poświecić trochę swojego czasu.    

  

BIBLIOTECZKA  

  

W koszyku w szatni znajduje się duży wybór książek, które mogą być wypożyczone 
przez dzieci do domu.   
  

Prosimy o utrzymywanie książek w porządku, co ułatwia wybór innym dzieciom, 
a także pomoc podczas wybierania książek. Jeśli zauważysz, że jakaś książka jest 
zniszczona, prosimy o poinformowanie personelu przedszkola.    
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MOVING ON TO SCHOOL/ PRZEJSCIE DO SZKOLY    

  

Przejście do szkoły podstawowej z przedszkola może być jednocześnie i 
ekscytującym,  i trudnym okresem dla dziecka. Rozpoczęcie nauki w szkole jest 
ogromnym krokiem zarówno dla dziecka, jak i reszty rodziny. Jednak jeśli dziecko 
jest do tego odpowiednio przygotowane, okres ten może być radosną i dobrą 
zabawą.   
  

Zapisy do szkoły zazwyczaj odbywają się w listopadzie roku poprzedzającego 
rozpoczęcie szkoły.  Na tablicy ogłoszeń wywiesimy odpowiednie informacje o 
całym procesie.   
  

Nasz transition programme rozpoczyna się, kiedy dziecko zaczyna przedszkole. 
Odbywa się wtedy wycieczka po całej szkole, na salę gimnastyczną, a także 
stołówkę szkolną, gdzie znajdują się pudełka na re-cycling. Pomaga to dzieciom 
zapoznać się ze szkołą, a dzięki temu poczuć się w niej bezpieczniej.    
  

W okresie Wielkanocym roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko szkoły, 
każdemu Przedszkolakowi zostaje ‘przydzielony’ Buddy- starszy uczeń naszej 
szkoły. Buddies są wybierani na podstawie uważnych obserwacji dzieci podczas 
zabawy, regularnych wizyt w przedszkolu, lub kiedy pomagają w przedszkolnych 
imprezach. Kiedy Przedszkolaki pojda do klasy I (Primary 1), ich Buddies, będą im 
pomagać w adaptacji na placu przed szkołą, a także odwiedzać ich w klasach. 
‘Buddies’ traktują swoje obowiązki jako opiekunów dzieci klas pierwszych bardzo 
poważnie, i uwielbiają z nimi pracować.  
  

Dzieci maja również możliwość spędzenia czasu w klasach najmłodszych uczniów 
szkoły. Będą zapoznane ze szkolnym placem zabaw, a także będą miały możliwości 
doświadczenia przerwy szkolnej (z pomocą personelu przedszkola).   
  

W czerwcu odbywa się Induction Afternoon, który jest doskonałą okazją do 
spotkania przyszłego nauczyciela klasy 1, a także ich przyszłej sali szkolnej.   
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EAST LOTHIAN COUNCIL COMPLAINTS PROCEDURE  

SKARGI I ZAŻALENIA W EAST LOTHIAN COUNCIL  

  

W szatni mogą Państwo znaleźć ulotki Resolving Complaints, które opisują 
procedurę skarg i zażaleń. Ulotki można również otrzymać od personelu 
przedszkola.  
  

Bardzo prosimy o zgłaszanie nam wszelkich uwag i sugestii dotyczących Loretto 
Nursery Class. Obiecujemy natychmiastową współpracę, w celu wspólnego 
rozwiązania problemu.   
  

Niektóre sprawy można łatwo rozwiązać- czasem wynikają z niedomówień, lub 
niezrozumienia. Wierzymy, że w rozwiązaniu problemu często pomaga zwyczajna 
rozmowa.  
  

Jeśli jednak czujecie Państwo, że problem jest poważniejszy, lub nie chcecie 
rozmawiać o nim z personelem przedszkola, istnieje możliwość bezpośredniego 
spotkania z Dyrektorem szkoły.  
  

Możecie Państwo skontaktować się również z The Care Inspectorate, pod adresem:  
  

The Care Inspectorate  
Stuart House  Eskmills  
MUSSELBURGH  
EH21 7PB  
0131 653 4100 lub 0845 600 8335  

  

    


