
KOCHANI RODZICE,  
 

Jest nam ogromnie miło, że myśląc o dobru własnych dzieci,  
zaufaliście właśnie naszemu przedszkolu.  

Wybierając naszą placówkę, zapewne zapoznaliście się z jej koncepcją pracy, 
wartościami tu propagowanymi, założeniami wychowania młodego 

człowieka. Zdajemy sobie sprawę, że okres adaptacyjny stanowi duże wyzwanie dla dziecka,  
ale prawdopodobnie znacznie większe dla jego rodzica. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, starając się  

o utrzymanie spójnej koncepcji wychowawczej, zapraszamy do wzięcia udziału  
w Warsztatach Z Pozytywnej Dyscypliny.  

Tego typu spotkania już od wielu lat wpisane są w zakres współpracy przedszkola z rodzicami.   
 

W programie:  
- odkryjemy tajemnicę „niegrzecznego zachowania” i znajdziemy sposoby na nie 
- zastanowimy się jakich kompetencji życiowych chcemy nauczyć nasze dzieci,  

jakie są nasze wyzwania,  
jakie metody wychowawcze stosowaliśmy do tej pory – które były skuteczne długofalowo? 
- dowiemy się jak budować poczucie przynależności i indywidualności w naszych dzieciach 

- wykonamy ćwiczenia, które pozwolą nam odpowiedzieć sobie na pytania, czy kary i krytyka 
mogą być narzędziem wspierającym budowanie kompetencji życiowych dziecka  

i pokonanie trudności rodzicielskich? 
 - sprawdzimy jaki jest rezultat stosowania nagród w wychowaniu?  

- dowiemy się jaka jest różnica pomiędzy pochwałą, a zachętą? 
- zyskamy umiejętność równoczesnego bycia uprzejmym i stanowczym 

- sprawdzimy jak działają na dziecko polecenia, a jak pytania motywacyjne  
i pytania pełne ciekawości 

Poruszymy również wiele innych zagadnień związanych z rozwojem i wychowaniem dziecka. 
                                                                Więcej szczegółów na www.pozytywnadyscyplina.pl 

 

Wartością dodatkową, wypływającą z tego typu spotkań, jest integracja grupy rodziców. Poznajemy siebie, 
swoje dzieci. Później, mijając się na korytarzach przedszkolnych, mamy już dobrych znajomych, łatwiej 
rozmawiać, łatwiej się uśmiechnąć. Po prostu jest przyjaźniej.    
          
                                                                                                             Serdecznie zapraszamy. 
 

Gdzie: Przedszkole Sióstr Nazaretanek, ul. Dąbrowskiego 19 

Kiedy: 12.09.2020 (sb.) g. 9.00 – 16.00 
Liczba miejsc ograniczona: do 18 osób 
Inwestycja: dla rodzica dziecka 150 zł/ osoba, 280 zł dla obojga rodziców. 
Zgłoszenia: do 6.09.2020, tel. 502286416, koniecznie należy podać informację, że osoba 
zgłaszająca jest rodzicem nowoprzyjętego do przedszkola dziecka 
Prowadząca: Danusia Kuźnik, mama czworga dzieci, Certyfikowany Edukator Pozytywnej 
Dyscypliny dla Rodziców, pedagog, logopeda 

 
 



************************************************************************************ 
 

Mamy też drugą propozycję, z której możecie Państwo skorzystać już dziś. Jest to internetowy kurs 
„Adaptacja w przedszkolu” przygotowany przez naszą pedagog, Danusię Kuźnik. Kurs obejmuje trzy moduły. 
W pierwszym można przyjrzeć się etapowi rozwoju dziecka.  W drugim dowiadujemy się, jak jako rodzice 
możemy mu pomóc, aby bezpieczniej weszło w progi przedszkola. Trzecie natomiast jest instrukcją 
postępowania tuż przed i w pierwszych dniach pobytu w placówce. W kursie jest również mowa o tym,  
dlaczego to właśnie trzylatki są gotowe na to wielkie wydarzenie. Przejście całego spotkania pozwala 
zobaczyć dziecko w dziecko w kontekście umiejętności czy kompetencji właściwych dla wieku.  
 Do końca lipca kurs można nabyć w obniżonej cenie 50 zł  
na stronie https://www.kuzniki.com.pl/produkt/adaptacja-w-przedszkolu/ 

 
 
************************************************************************************ 
 
Poniżej umieszczamy kilka informacji, z którymi należy się zapoznać PRZED przyprowadzeniem dziecka 
do przedszkola. 
 
1. W okresie adaptacyjnym  (2 pierwsze tygodnie września) dzieci z najmłodszej grupy przebywają  

w przedszkolu przez 2 godziny (od 9.00 do 11.00). 
2. Prosimy o to, by dzieci zjadły śniadanie w domu. 
3. Prosimy o zaopatrzenie woreczków w szatni w ubranka na zmianę już 1. września. 
4. Po przebraniu się w szatni odprowadzamy dziecko do sali i przekazujemy je wychowawczyni.  
5. Nie przedłużamy rozstania. 
6. Nasz spokój pomoże naszemu dziecku. 
7. 3.09. (cz.) o godz. 17.00 odbędzie się ZEBRANIE wszystkich rodziców naszych przedszkolaków.  

W czasie zebrania przekazane zostaną informacje na temat funkcjonowania przedszkola.  
Po spotkaniu ogólnym, zapraszamy do poszczególnych sal na zebranie z wychowawcami grup.  
 

 
  ŻYCZĄC BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ORAZ OPIEKI NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY 
                                                                                                                  
              s. Gabriela  
                                                    ze wspólnotą wychowawczą  
                     Przedszkola Sióstr Nazaretanek 
                                                                                                           im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie 


