
 

Witamy w ośrodkach opieki dziennej Rasselbande i Frechdachse 

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo wybrać nasze placówki. Na początek celem wprowadzenia 

mamy dla Państwa kilka informacji.  

Czego przedszkole wymaga od rodziców? 

Zanim Państwa dzieci będą mogły na dobre rozpocząć przygodę z przedszkolem, potrzebujemy od 

Państwa kilku rzeczy. Obejmuje to np. zaświadczenie lekarskie i świadectwo szczepień od 

pediatry, podpisy na różnych formularzach zgody, jak np. zgoda na wykonywanie dziecku zdjęć, 

upoważnienia do odbioru dziecka itp. oraz podpisana umowa z rodzicami. 

Co muszę przynieść każdego dnia? 

Aby dzień był pełen wrażeń, Państwa dziecko potrzebuje codziennie zbilansowanego śniadania, w 

tym butelki z wodą. Ponieważ spędzamy dzień nie tylko w ośrodku, dzieci powinny mieć zawsze 

przy sobie odzież chroniącą przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Szczególnie 

latem obowiązkowe jest noszenie nakrycia głowy i zabranie własnego kremu przeciwsłonecznego! 

Oczywiście najłatwiejszym sposobem przechowywania tych rzeczy jest plecak lub torba, które 

każde dziecko może powiesić na swoim własnym haczyku. 

Co muszę przynieść tylko w określone dni? 

W każdą środę chodzimy z naszymi dziećmi do lasu. W tym celu dziecko będzie potrzebowało 

odpowiedniej odzieży, takiej jak gumowce, spodnie do chodzenia po błocie itp. Ponieważ każdy ma 

ograniczoną ilość miejsca na swoim haczyku, rzeczy należy przynosić tylko w danym dniu, a 

następnie zabierać do domu. Okresowo, w poniedziałki, na ręce Państwa dziecka namalujemy 

rybkę. Oznacza to, że następnego dnia idziemy na basen. W tym celu dziecko będzie w tym dniu 

potrzebowało kąpielówek lub kostiumu kąpielowego, a także skarpetek do pływania. Zapewniamy 

ręczniki i rękawki do pływania. 

Które rzeczy zostają w przedszkolu? 

Określone rzeczy nie zawsze muszą być zabierane do domu, ale mogą zostać w przedszkolu. 

Należą do nich np. kapcie i odzież na zmianę. Jeśli dziecko wróci do domu z ubraniu będącym 

własnością przedszkola, proszę zwrócić je wyprane w odpowiednim czasie. 

Proszę pamiętać: 

Wszystkie pozostałe informacje otrzymają Państwo w języku niemieckim, a komunikacja z 

Państwem również będzie realizowana w języku niemieckim. 

Cieszymy się bardzo na spotkanie z Państwem i Państwa dziećmi i życzymy wszystkim dobrego 

rozpoczęcia! 


