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Witamy 
 
Witamy w Przedszkolu St David’s. Rozpoczęcie przedszkola stanowi bardzo 
istotny krok w rozwoju dziecka. Każdego roku wspólpracujemy z rodzicami i 
opiekunami, w celu zapewnienia jak najbardziej łagodnego przejścia z domu 
rodzinnego do przedszkola, zarowno dla dziecka jak i rodzica/opiekuna. 
 
Jesteśmy bardzo zadowoleni, ze wybrali państwo nasze przedszkole i mamy 
nadzieję, że pobyt w nim będzie przyjemnym doświadczeniem. Nasz personel 
zobowiązany jest zapewnić bezpieczne, szcześliwe i stymulujace środowisko, 
w którym każde dziecko traktowane jest indywidualnie oraz zachęcane do 
osiągnięcia pełni możliwości.  
 
Staramy sie promować aktywną współpracę pomiędzy szkołą a domem 
rodzinnym. Pracownicy przedszkola są zdeterminowani pracować z rodzicami, 
w celu rozwiązywania pojawiających się problemów. Prosimy śmiało 
kontaktować się z nami, jeżeli mają państwo jakiekolwiek zastrzeżenia. 
 
 
Mamy nadzieję, że informacje umieszczone w tej broszurce, okażą się dla 
państwa cenne. Prosimy jednak o kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek 
pytań, zastrzeżeń i komentarzy. 
 
 

Dziękujemy, 
 

Mr Innes i personel przedszkola:  
Mrs Singh, Mrs Rafferty, Miss Fraser, Mrs Guthrie, Miss 
Goodfellow, Mrs Gonzalez, Miss Galletta & Miss Bowen 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Przydatne informacje 
 
Adres: 
St. David’s Primary School 
4 West Pilton Crescent 
Edinburgh 
EH4 4HP. 
 
Numer telefonu Szkoły:  0131 332 3500 
 
Personel: 
Dyrektor                                 - Lorraine Cusack  
Wicedyrektor                          -  Angela Burgess 
Przełożona nauczycieli           -  Nicola Wright 
 
Nauczyciel                              -  Kenneth Innes 
 
Starsza przełożona przedszkolanek odpowiedzialna za wczesną interwencję    

      - Marie Goodfellow 
                                                 
Przedszkolanki                         -  Kathleen Rafferty 
                                                 -  Balbinder Singh 
                                                 -  Emma Fraser 
           - Betty Gonzalez 
 
Przedszkolanka (praktykantka) -  Teresa Guthrie 
Pomoc przedszkolanki             - Kathleen Galletta 
Pomoc kuchenna        -  Lynsey Bowen 
Przedszkolanka z zespołu EAL- Ania Mika 
(EAL-Język angielski jako dodatkowy) 
 
 
Godziny przedszkolne: 
 
Sesja poniedziałkowa i wtorkowa: godz. 8.30 – 16.30 
Sesja środowa i czwartkowa:       godz. 8.30 – 16.30 
 



Dzieci uczęszczające na sesje poniedziałkowe i wtorkowe będą mogły przyjść 
do przedszkola również w niektóre piątkowe poranki, żeby odrobić zaległe 
dni, kiedy przedszkole jest zamknięte (np. ze względu na bank holiday). O 
tych datach rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani listownie.   
 

                                                     
Rozpoczęcie Przedszkola 

 
Przyjęcie 

 
Wszystkich rodzicόw, którzy chcieliby, aby ich dziecko uczęszczało 
do Przedszkola St David’s, zapraszamy do odwiedzin. Formularz 
zgłoszeniowy można pobrać w biurze szkoły. Po wypełnieniu i 
oddaniu aplikacji, nazwisko dziecka zostanie dodane do listy 
oczekujących. Minimalny wiek dziecka uprawniający do przyjęcia do 
przedszkola, to 3 lata. Pierwszeństwo mają dzieci, które za rok 
rozpoczynają szkołę. Przedszkole ściśle przestrzega kryteriów 
naboru wyznaczonych przez City of Edinburgh Council. 
 
 

 
 

Adaptacja 
 

Zanim państwa dziecko rozpocznie zajęcia przedszkolne, będziecie oboje 
zaproszeni do odwiedzenia przedszkola. Oprowadzimy Was i pomożemy w 
wypełnieniu niezbędnych dokumentów. 
 
Niektóre dzieci bardzo szybko przystosowują się do nowej sytuacji, inne 
początkowo są zadowolone, a po pewnym czasie chcą, żeby rodzic został z 
nimi w sali. Wiele dzieci potrzebuje dużo czasu na zaakceptowanie rozłąki. U 
każdego dziecka tempo procesu przystosowania się przebiega w sposόb 
indywidualny. Naszym zadaniem jest współpraca z rodzicami w celu 



zapewnienia jak najmniej stresującej adaptacji. Przez pierwszych kilka dni 
rodzic zostaje z dzieckiem w sali przedszkolnej. Jeżeli maluch jest zadowolony 
i chce zostać sam, rodzic wychodzi i stopniowo wydłużamy czas, na jaki rodzic 
opuszcza salę. Cały proces jest dostosowany do indywidualnych potrzeb 
dziecka. 
 

 
Informacje praktyczne 

 
Naszym zadaniem jest regularne informowanie rodziców o tym co 
dzieje się w przedszkolu, poprzez: 

• Notatki informacyjne w szatni 
• Biuletyn przedszkolny 
• Wystawy w przebieralni pokazujące czego uczą się dzieci 
• Dwa razy do roku -  pisemne raporty 
• Ulotki informacyjne 
• Rozmowy na temat programu nauczania oraz warsztaty 
• Dwa razy do roku konsultacje z rodzicami 
• Stały dostęp do PLS (indywidualny plan nauczania) 

 
Pomysły i opinie rodziców i opiekunów są dla nas bardzo cenne. 
Staramy się zachęcać państwa do dzielenia się nimi, poprzez:- 

• Poświęcenie czasu na rozmowę przy przyprowadzaniu i 
odbieraniu dziecka. 

• Organizowanie spotkań z nauczycielem w celu 
przedyskutowania potrzeb, zainteresowań i osiągnięć dziecka. 

• Wysyłanie prostych kwestionariuszy do wypełnienia. 
• Jasnej procedurze składania skarg oraz szybkie rozwiązywanie 

wszelkich problemów, przy zachowaniu pełnej dyskrecji. 
 
 
 
 
 
 



Zdrowie 
 

Proszę poinformować personel przedszkola już pierwszego dnia, jeśli dziecko 
ma alergię na jakieś produkty żywnościowe, czy napoje, lub jeśli dziecko nie 
może jeść pewnych potraw ze względów kulturowych/religijnych.  
 
Jeżeli państwa dziecko źle się czuje, radzimy aby zostało w domu. 
Bardzo często zdarza się, że dziecko gorąco nalega, żeby pójść do 
przeszkola, pomimo złego samopoczucia. Zalecamy, aby jednak nie 
ulegać i zatrzymać je w domu. 
Jeżeli dziecko jest przeziębione lub wymiotuje i ma rozwolnienie, 
prosimy pozostawić je w domu przez przynajmniej 48 godzin, zdajemy 
sobie sprawę z tego, że może to być  z wielu względόw trudne, 
niemniej jednak pomoże to nam w zapobieganiu  roznoszenia się 
choroby na inne dzieci. Prosimy rόwnież telefonicznie poinformować 
przedszkole lub szkołę, w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej. 
Jeżeli personel przedszkola ma zaadministrować dziecku lekarstwo, 
prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza. 
Rodzice są odpowiedzialni za stan zdrowia dziecka i do ich 
obowiązku należy informowanie przedszkola o jakichkolwiek 
zmianach w stanie zdrowia dziecka. 
Inhalatory (niebieskie) należy dostarczyć personelowi (będą one 
trzymane w zamkniętej szafce). Bardzo ważne jest rόwnież 
podpisanie inhalatora dziecka. Obowiązkiem rodzica jest 
zaopatrywanie przedszkola w nowe inhalatory. 
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Ubranie 

 
Dzieci zachęcane są do samodzielnego ubierania się. Ubrania 
powinny być odpowiednie do noszenia w pomieszczeniu jak i na 
podwórku. Idealnym strojem przedszkolaka jest: 

• Wygodne ubranie, które łatwo się zakłada i ściąga i które jest 
łatwe do prania (zabawa w przedszkolu może być czasami 
„brudna”). 

• Buty noszone w przedszkolu - wkładane lub zapinane na rzep. 
• Buty do wyjścia na podwórko – łatwe do samodzielnego 

zakładania i ściągania. 
• Ubrania adekwatne do pory roku, np. ciepłe kurtki, szaliki 

czapki i rękawiczki na zimę. Kapelusze przeciwsłoneczne, 
długi rękaw, krem przeciwsłoneczny w lecie, itp. 

• Kalosze i wodoodporne ubranie potrzebne do zajęć w deszczu 
i błocie. 

Bardzo przydatna jest torba ze zmianą ubrań dla dziecka w 
przypadku potrzeby przebrania, ale nawet jeśli dziecko nie miałoby 
w danym momencie nic na przebranie, to posiadamy kilka 
‘awaryjnych’ zestawόw. Prosimy o jak najszybsze oddawanie do 
przedszkola pożyczonych przez nas ubrań. 
Prosimy podpisać wszystkie elementy ubrania dziecka, włącznie z 
butami. Pomaga to wszystkim zidentyfikować odpowiednie ubranie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              



 
 

Zaangażowanie rodzicόw 
 

Zachęcamy rodziców do angażowania się w życie przedszkola. Z 
radością witamy pomysły i sugestie rodziców, które pomogłyby nam, 
usprawnić pracę przedszkola. 
W szatni znajduje się pudełko na sugestie. Zapraszamy również 
rodziców do zgłaszania się na ochotnika  do pomocy w przedszkolu. 
Obecnie obowiązki rodziców ochotników, to: 
 

• Eskortowanie dzieci podczas wycieczek. 
• Pomoc w organizowaniu i wydawaniu worków z książkami o 

rόżnej tematyce, czytanie opowiadań w języku ojczystym. 
 

Prosimy rόwnież skontaktować się z nami, jeśli są państwo w stanie 
pomóc nam w jakikolwiek inny sposób. Dziękujemy! 
 
 
 
 
CELE, DOŚWIADCZENIA I WYNIKI PRACY PRZEDSZKOLA 

 
Przedszkole St David’s zawsze przedkłada dobro dziecka ponad 
wszystko. Naszym celem jest współpraca z rodziną, jak równiez z 

innymi instytucjami, w celu rozwoju nauczania dziecka. 
Wierzymy w integrację społeczną i przystosowanie wszystkich dzieci 
do funkcjonowania w naszym przedszkolu. Wspolpracujemy z 
roznymi instytucjami, w tym rowniez z Pielegniarka Srodowiskowa i 
sporadycznie zdarzyc sie moze, ze bedziemy omawiac z nimi rozwoj i 
sytuacje dziecka. Zawsze jednak bedziecie Panstwo informowani o 
jakichkolwiek rozmowach na temat Waszego dziecka. 
Pracujemy ciężko, aby zapewnić, że dzieci opuszczające nasze 
przedszkole są szczęśliwe, pewne siebie , niezależne, chętne do 



nauki i do rozpoczęcia szkoły. W naszych wysiłkach na rzecz 
osiągnięcia tych celόw, kierujemy się doświadczeniami i wynikami  
Programu Doskonalenia: 

• Zapewnieanie bezpiecznego i stymulującego środowiska, w 
którym dzieci mogą czuć się szczęśliwe i bezpieczne, ucząc się 
poprzez zabawę. 

• Wspieranie rozwoju dziecka na polu emocjonalnym, społecznym, 
fizycznym, kreatywnym i intelektualnym, aby pomóc im w 
kreowaniu pewności siebie. 

• Promowanie dobra dziecka 
• Wzmacnianie pozytywnych relacji w stosunku do innych jak i do 

samych siebie oraz rozwijanie poczucia własnej wartości, co w 
efekcie kształtuje odpowiedzialnego obywatela. 

• Tworzenie sposobności do zabawy. 
• Zachęcanie dzieci do odkrywania, doceniania i szanowania 

środowiska. 
• Zapewnienie sposobności stymulujących zainteresowania i 

wyobraźnię. 
• Poszerzanie umiejętności dziecka w wyrażaniu swoich 

pomysłów i uczuć na różne sposoby oraz uczenie się efektywnej 
współpracy. 

 
 

POZYTYWNE ZACHOWANIE 
 
Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu są indywidualistami. Jednym 
z elementόw rozwoju dziecka jest nauczenie go zabawy z innymi. 
Personel  zachęca dzieci do dzielenia się zabawkami i wyrażania 
swoich porzeb i uczuć oraz znajdywania pozytywnych sposobów na 
rozwiązywanie problemów. Pomagamy dzieciom osiągnąć to poprzez:- 
 

• Rozwiązywanie problemów konsekwentnie i spokojnie. 
• Chwalenie i nagradzanie pozytywnego zachowania. 
• Włączanie dzieci w tworzeniu prostych zasad w przedszkolu. 



• Wspomaganie dzieci w rozwiązywaniu konfliktów. 
• Jako personel przedszkola, bycie przystępnym i 

konsekwentnym w metodach zarządzania zachowaniem. 
• Wyjaśnianie i pokazanie, na czym polega poprawne 

zachowanie. 
• Pomaganie dzieciom w odnajdywaniu pozytywnych sposobów 

na wyrażanie uczuć. 
• Zachęcanie do wybierania „ładnych” zabaw. 
• Wspieranie w próbach samodzielnego rozwiązywnia sytuacji 

konfliktowych. 
 
Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tej broszurce okażą się 
przydatne. Jesteśmy zawsze otwarci na pytania, sugestie i 
komentarze. 
 
Z poważaniem, 
 
Pracownicy Przedszkola 
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