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Drodzy Rodzice, 

W związku z dużym zainteresowaniem naszym Przedszkolem “Mały APPEMIC” w 
roku 2016/2017 pragniemy kontynuować nasze spotkania. 

Tak jak i w zeszłym roku szkolnym chcemy się razem spotykać aby wspólnie 
poznawać swiat, który nas otacza, bawić się, rozwijać, pielęgnować naszą przyjaźń oraz 
polską kulturę i tradycje z kolegami , koleżankami i ich rodzicami, którzy mówią po 
polsku! 

Pierwszy rok naszych zajęć utwierdził nas w przekonaniu, że warto się spotykać i że 
nasz trud cotygodniowego uczestnictwa się opłaca, jako, że widać wyraźnie 
rezultaty- dzieci starają się mówić do siebie po polsku, śpiewają polskie piosenki i 
dobrze się w naszej polonijnej grupie czują. 

Nasze przedszkole jest jedyne w swoim rodzaju, jako, że w przygotowanie zajęć 
angażują się w miarę swoich możliwości mamy i tatusiowie, którzy działają społecznie 
a składki, które wpłacamy przeznaczane są całkowicie na materiały na zajęcia. Na 
dzień dzisiejszy nie mamy możliwości zatrudnienia nauczyciela, co nie znaczy, ze 
zajęcia nie są wysokiej jakości, wręcz przeciwnie!!! 

Dbamy o to, żeby każde spotkanie było wyjątkowe i kojarzyło się maluchom z 
czymś przyjemnym, aby chciały tam wracać. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla 
nich coś dodatkowego (poza codziennymi zajęciami w szkole/przedszkolu). 

 

W tym roku zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w salce w CMICAD (c/ San 
José 10 w Santander) od 17.30 do 19.00 

 

Mamy również w planach organizowanie zajęć i teatrzyków w sobotnie 
popołudnia raz w miesiącu aby umożliwić uczestniczenie tym, którzy są spoza 
Santander. (w okolicach Maliaño) 

 

Zeszłoroczne doświadczenie wiele nas nauczyło i aby tegoroczne zajęcia były jak 
najlepsze, spróbujmy trzymać się następujących zasad: 
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1. Bardzo ważne jest REGULARNE uczestnictwo. Starajmy się tak organizować 
nasz czas, żeby w miarę możliwości przychodzić (nawet jeżeli oznacza to 
spóźnienie). 

2. Aby móc zorganizować odpowiedni materiał i zarezerwować miejsce, 
prosimy o wpłatę  kwoty za każdy okres na numer konta APPEMICA: 

IBAN:  ES86 1491 0001 22 30 00066403 

 wpisując w tytule przelewu imię  i nazwisko dziecka. 

1 OKRES: Październik- Styczeń  

20 euro/dziecko -członkowie appemic 

25 euro/dziecko -osoby niezrzeszone 

32 euro/2 dzieci -członkowie appemic 

40 euro/ 2 dzieci -osoby niezrzeszone 

II OKRES: Luty- Maj  

20 euro/dziecko- członkowie appemic 

25 euro/dziecko -osoby niezrzeszone 

32 euro/2 dzieci -członkowie appemic 

40 euro/ 2 dzieci -osoby niezrzeszone 

 

III OKRES Czerwiec -Lipiec 

Do ustalenia (w okresie wakacyjnym będzie również możliwość uczestniczenia w 
pojedynczych zajęciach). 

 

3. Zajęcia prowadzone są przez rodziców w sposób ROTACYJNY. Dysponujemy 
ramowymi scenariuszami zajęć w oparciu o fachowe książki, doświadczenie 
pedagogiczne niektórych z rodziców i strony internetowe z materiałami dla 
dzieci. 

Schemat zajęć jest następujący: 

17.30-17.40 Zabawa swobodna. 
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17.40-17.45 Piosenka na powitanie. 

17.45- 18.00 Wprowadzenie i zabawy ruchowe. 

18.00-18.10 Książeczka (lub wierszyk) 

18.10-18.25 Wspólny podwieczorek. 

18.25-18.50 Zabawy plastyczne. 

18.50-18.55 Wspólne sprzątanie Sali. 

18.55-19.00 Piosenka na pożegnanie. 

4. Opiekunowie uczestniczący z dzieckiem w zajęciach ponoszą pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Dziecko korzysta ze wszystkich 
sprzętów, materiałów i zabawek wyłącznie pod opieką opiekunów. 

5. Prosimy o aktywne uczestnictwo w zajęciach. Wasz entuzjazm i wspólne 
śpiewanie, włączanie się w gry i zabawy baardzo motywuje dzieci i mniej stresuje 
prowadzących  ;-) 

6. Podczas zajęć staramy się robić zdjęcia (które służą nam do raportów, promocji 
appemica, oraz, aby rodzice i dzieci nieobecne mogły zobaczyć, co straciły ;-) 

Jeśli któryś z rodziców NIE WYRAŻA zgody na fotografowanie jego dziecka, 
prosimy o pisemne powiadomienie nas o tym. W przeciwnym razie uznajemy, że 
zgadzacie się na uwiecznianie waszych pociech (i przy okazji na fantastyczną 
pamiątkę). 

 


