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Wstęp 
 Rozpoczynamy szósty rok działania Przedszkola Żywioły. Ogromnie cieszymy się z każdej 
rodziny, która jest z nami. Przed dziećmi rok zdobywania nowych umiejętności, wiedzy, 
nabywania dobrych nawyków i nawiązywania przyjaźni. Przed rodzicami wyzwania i sukcesy 
wychowawcze. Dla kadry przedszkola będzie to czas solidnej pracy, realizacji ambitnych 
pomysłów oraz ścisłej i bliskiej współpracy z rodzinami. 
Życzę serdecznie, aby był to rok radości i wzrastania dla każdego z nas!  
Marta Wawrzyniak 
Dyrektor Przedszkola Żywioły 
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"MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ!" 
ZAPISY NA AKADEMIĘ FAMILĲNĄ  

TRWAJĄ 

PRZEWODNIK DLA RODZICÓW 
ROK SZKOLNY 2020/2021

JEST NAS CORAZ 
WIĘCEJ ! 

OTWIERAMY GRUPĘ  
2,5 LATKÓW
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Czy wiesz, że... 

‣ Fundacja Żywioły proponuje program 
wychowawczo-edukacyjny prowadzony  
w oparciu o unikatowy w Polsce system 
edukacji spersonalizowanej 

‣ Edukacja spersonalizowana polega na 
całościowym rozwoju osoby w aspekcie 
fizycznym, rozumowym, wolitywnym, 
emocjonalnym i duchowym 

‣ Indywidualny opiekun (tutor) pomaga 
rodzinie w nakreśleniu i realizacji planu 
rozwoju dziecka 

‣ Program wychowawczy to realizowany  
w domu i w szkole całoroczny plan 
nabywania konkretnych cnót  i nawyków 
dostosowany do wieku i płci 

‣ Pierwsze lata życia sprzyjają zdobywaniu 
pozytywnych nawyków, które pomagają 
położyć fundament pod cnoty ludzkie 
owocujące w okresie dorastania  
i dorosłości (porządek, pracowitość, 
s z c z e r ość , h o j n ość , u m i e ję t n ość 
współpracy) 

‣ Ścisła współpraca między mamą i tatą 
oraz rodziną i szkołą jest niezbędnym 
warunkiem dobrego rozwoju dziecka we 
wszystkich aspektach jego osobowości.  

‣ Fundacja prowadzi wykłady i warsztaty 
dla rodziców, którzy chcą lepiej 
wychowywać swoje dzieci.  
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Misja Fundacji 
Żywioły

Misją naszej fundacji jest 
wspieranie rodziców, jako 

pierwszoplanowych 
wychowawców w 

integralnym wychowaniu 
dzieci, na fundamencie 

wartości i zasad 
wynikających  
z antropologii 

chrześcĳańskiej.
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Skrócony program Przedszkola Żywioły 

 Rodzice w naszym projekcie są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami. Dlatego 
tak ważny jest dla nas częsty kontakt z Państwem. Trzy razy w roku spotykamy się na 
tutoringach, gdzie omawiamy zadania wychowawcze i edukacyjne, dopasowane dla 
Państwa dziecka. Rozmawiamy o mocnych i słabych stronach, tutor dzieli się swoimi 
spostrzeżeniami przedszkolnymi, a rodzice domowymi i dzięki tej współpracy tworzymy OPE- 
Osobisty Plan Edukacyjny, który realizowany jest przez kolejne trzy miesiące i omawiany na 
kolejnym spotkaniu.  
 Dzieci codziennie przynoszą do przedszkola i zabierają do domu agendę, która jest 
narzędziem pozytywnego wzmacniania dziecka przez nauczycieli i rodziców. To miejsce 
wpisywania pochwał i informacji organizacyjnych.  
 Codziennie, w godzinach 8:00-8:15 wychowawca jest dostępny dla Rodziców, 
by porozmawiać o bieżących sprawach.  
 Każdemu Rodzicowi proponujemy uczestnictwo w Akademii Familijnej, której 
spotkania dają szansę na rozwój kompetencji wychowawczych. W podobnym celu Fundacja 
Żywioły organizuje wykłady oraz Konferencję Wychowawczą- serdecznie zapraszamy 
na te wydarzenia.  
 Zachęcamy Państwa do jak najczęstszego brania udziału w wydarzeniach 
dedykowanych grupom przedszkolnym, jak wspólne robienie wieńców adwentowych, palm, 
Jasełka i inne, rodzinne wydarzenia.  
 Dobre nawyki i kształtowanie charakteru, to cele, które przyświecają naszej 
placówce. Dzieci co miesiąc poznają 3 zadania z zakresu socjalizacji, samodzielności i pracy,  
a powtarzając je codziennie (również w domu, w miarę możliwości), czynią je mimowolnymi 
nawykami, które ułatwiają im codzienne funkcjonowanie. Codziennie wypełniają też swoje 
dyżury - poznają dzięki temu ducha służby innym, radości z pomocy, odpowiedzialności  
i wzrastają w poczuciu własnej wartości. Do kształtowania charakteru zaliczamy również 
codzienne modlitwy, które służą rozwijaniu nawyku pobożności i przyjaźni z Panem 
Bogiem, Maryją i Aniołem Stróżem.  
 Cały dzień przedszkolny skupiony jest na rozwijaniu aktywności ruchowej 
dzieci. Każdego dnia uczestniczą w półgodzinnych zajęciach z elementami 
psychomotoryki, (obejmują one różne ćwiczenia ruchowe, które zarówno rozwijają 
kondycję fizyczną dzieci, jak i stymulują funkcjonowanie mózgu. Są to m.in. ćwiczenia 
kształtujące równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację, wyobraźnię, 
umiejętność rzutu do celu, turlania, czworakowania, pełzania, itd.). Codziennie, niezależnie 
od pogody przedszkolaki wychodzą na dwór, a w ścieżkach edukacyjnych uczą się za 
pomocą dynamicznych metod.  
 Program edukacji matematycznej oparty jest o metody prof. Edyty Gruszczyk- 
Kolczyńskiej oraz elementy kodowania. W plan dnia wpisane jest również układanie 
puzzli i tangramów, w starszych grupach zajęcia szachowe. Od najmłodszych grup 
uczymy dzieci czytania metodą sylabową, potęgujemy ich zasób słownictwa dzięki 
codziennym bitom, wierszykom i piosenkom, poznawaniu polskich przysłów, cytatów  
z Pisma Świętego oraz czytaniu wartościowych książek i opowiadań.  
 Dokładnie opracowany i zaplanowany program wychowawczy i edukacyjny owocuje 
dobrym wychowaniem i wysokim poziomem edukacyjnym u absolwentów naszego 
przedszkola. 
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Model edukacyjny 
 Projekt Edukacyjny Stowarzyszenia „Sternik” oparty jest na fundamencie edukacji  
spersonalizowanej. Pragnieniem Rodziców - twórców Projektu jest synteza 
najistotniejszych założeń gwarantujących wychowanie wysokiej jakości:  
spersonalizowane, pełne i spójne, mające na celu całościowy i harmonijny rozwój osoby, 
zgodnie z chrześcijańską koncepcją człowieka i życia. Wychodząc od powyższych założeń, 
Stowarzyszenie „Sternik”, poprzez codzienne zajęcia na poziomie przedszkola i szkoły, 
zapewnia uczniom swoich placówek edukację spersonalizowaną, czyli traktującą każdego 
ucznia jako wyjątkową i niepowtarzalną osobę i stwarzającą mu możliwości przyswajania 
wiedzy, rozwoju zdolności i kształtowania cnót w stopniu gwarantującym jak najpełniejsze 
wykorzystanie jego osobistego potencjału. Celem kształcenia jest przygotowanie każdego 
ucznia, poprzez osobisty plan wychowawczy, do coraz doskonalszego życia tak, aby umiał 
odnajdować radość w dobrze wykonywanej pracy, w przyjaźni z innymi oraz w solidarnym  
i skutecznym działaniu na rzecz rozwoju społeczności ludzkiej. Styl wychowania w projekcie 
edukacyjnym „Sternika” zakłada spójność życia oraz szczęście płynące z dobrowolnego 
zaangażowania. Styl ten obecny jest w całym procesie wychowawczym i można go dostrzec  
w wielu codziennych drobiazgach, takich jak sposób obcowania z ludźmi, stała radość, 
dbałość o rzeczy materialne. 
Rola Rodziców w wychowaniu dzieci.  
 Z samej natury wynika, że niezbywalne prawo i odpowiedzialność za wychowanie 
dzieci spoczywa na ich rodzicach, którym przedszkole i szkoła jedynie pomagają. Bez względu 
na to, jak wielkie może być oddziaływanie wychowawcze placówki, nie posiada ono ani 
zakresu, ani głębi, ani też stałości oddziaływania właściwej środowisku rodzinnemu. 
Najbardziej elementarne zasady i postawy życiowe, formacja moralna i religijna, nauka 
odpowiedzialnego korzystania z wolności i ogółem – kształtowanie i pielęgnowanie zrębów 
osobowości – mają miejsce przede wszystkim na łonie rodziny. To tam osoba ludzka odbiera 
pierwsze bodźce, mające ogromne znaczenie dla jej rozwoju w wymiarach fizycznym, 
zmysłowym, intelektualnym i językowym.  Im bardziej świadome, konsekwentne i spójne 
będą oddziaływania wychowawcze w rodzinie, tym większy będzie ich wpływ na formację 
dzieci. Dla zrównoważonego rozwoju dzieci i budowania zdrowych relacji rodzinnych 
niezwykle istotny jest wspólnie spędzany czas. Relacja, o jakiej mówimy, zakłada przede 
wszystkim poświęcanie czasu sobie nawzajem, przy czym, ważna jest zarówno jego ilość, jak  
i jakość. Chodzi o stwarzanie rodzicom okazji wychowawczych i dawanie środków 
oddziaływania wychowawczego na ich dzieci w ich własnym środowisku – rodzinie. 
Głównymi narzędziami tego oddziaływania jest dobry przykład życia rodziców oraz czas 
spędzany wspólnie z dziećmi w sposób mający rzeczywiście wymiar wychowawczy i 
ubogacający całą rodzinę. 
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PROFIL MĘŻCZYZNY I KOBIETY, KTÓRY PRAGNIEMY KSZTAŁTOWAĆ 

Co oferują Rodzinom placówki edukacyjne Stowarzyszenia „Sternik”? 

Placówki edukacyjne Stowarzyszenia „Sternik” pragną zapewnić swoim uczniom takie kształcenie 
w dziedzinie wiedzy, zdolności lub umiejętności oraz cnót i wartości, żeby mogli oni: 

1. Osiągnąć obiektywną znajomość samych siebie oraz swoich własnych zdolności i możliwości  
i starali się rozwinąć je w możliwie najwyższym stopniu. 

2. Posiąść podstawową wiedzę z obszaru kultury i nabrać takich nawyków pracy i porządku, które 
będą im ułatwiać późniejszą naukę oraz efektywną pracę zawodową i pełne zaangażowania życie 
społeczne. 

3. Być zdolnymi do oceny - w sposób obiektywny i zrównoważony - spraw, ludzi, wydarzeń i relacji 
pojawiających się w ich życiu oraz do odkrywania pozytywnych aspektów otaczającej ich 
rzeczywistości i przyjmowania z radością wszelkich okoliczności życiowych. 

4. Rozwijać podstawowe zdolności myślenia i działać niezależnie, przejawiając własną inicjatywę  
i kreatywność. 

5. Uzyskać wystarczający osąd, żeby móc podejmować - czyniąc użytek ze swojej wolności - godne 
i sprawiedliwe decyzje. 

6. Być konsekwentni w swoim postępowaniu, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym, 
postępować z godnością istoty ludzkiej, być szczerzy, sprawiedliwi i hojni w obcowaniu z innymi  
i okazywać wrażliwość na cudze potrzeby i gotowość odpowiadania na nie. 

7. Doceniać piękno w ładzie przyrody oraz w przedmiotach będących wyrazem twórczości 
artystycznej lub innych rodzajów twórczości. 

8. Być zdolnymi do decydowania o swoim własnym, osobistym planie życia, o dobrowolnym 
realizowaniu wybranych przez siebie wartości, by cechowała ich spójność myślenia, mówienia  
i działania, aby byli w stanie dotrzymywać podjętych zobowiązań. 

9. Być zdolnymi do miłowania i dawania siebie innym oraz mieć świadomość, że miłość niesie ze 
sobą obok szczęścia rezygnację z niektórych swoich potrzeb czy zamiarów, oddanie, poświęcenie  
i wyrzeczenie. 

10.Posiąść solidną formację chrześcijańską, poznać dobrze Magisterium Kościoła i postępować 
odpowiedzialnie wobec wymagań wiary. 

(Źródło: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MODELU EDUKACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 
STOWARZYSZENIA „STERNIK” ) 

Program wychowawczy 

 Program wychowawczy w przedszkolu i szkole jest oparty na kształtowaniu nawyków  
i cnót. W przedszkolu szczególną uwagę przywiązujemy do nawyków. Wiek przedszkolny jest 
najlepszym do tego okresem. Dzieci pracują nad samoobsługą, higieną, porządkiem. Nauczyciel 
zapoznaje przedszkolaki na początku każdego miesiąca z danym nawykiem, wyjaśnia, czego od 
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nich oczekuje. Dzieci pomagają rozwieszać obrazki pokazujące i przypominające o konkretnym 
zachowaniu. Warto wiedzieć, nad jakim nawykiem dzieci pracują w danym miesiącu i poświęcać 
mu szczególną uwagę także w domu, np. jeśli teraz w przedszkolu pracujemy nad odkładaniem 
bucików, to warto to wzmacniać również w domu. Nawyki są na tablicy ogłoszeń oraz w agendzie. 

 Cnoty wprowadzamy od zerówki. Każdy miesiąc to jedna cnota, do której dopasowane są 
zadania miesiąca, które pomagają kształtować daną wartość w naszych dzieciach. Nauczyciele 
rozmawiają z dziećmi, na temat znaczenia cnoty, jej praktycznych aspektów, a w codziennym 
funkcjonowaniu tak kreują sytuacje wychowawcze, aby można było w praktyce doświadczyć 
postawy porządku, radości, hojności. 

Tutoring 
System tutoringu może pomóc rodzicom: 

• widzieć sprawy obiektywnie, 
• na trudności patrzeć pozytywnie, 
•  skupić się na ważnych sprawach, 
•  planować z wyprzedzeniem, 
• więcej rozmawiać ze współmałżonkiem, 
•  więcej rozmawiać z dzieckiem, 
• zastanowić się nad znaczeniem przykładu własnego, 
• kształtować własne nawyki, wzrastać samemu w cnotach, 
• wypracować jednolite zasady pracy z dzieckiem w domu i w przedszkolu. 
Tutor rozmawia z rodzicami o: 

• rozwoju społecznym dziecka - uczestniczenie w szeroko rozumianym życiu społecznym  
z hojnością i zrozumieniem jest ważne, stąd staramy się wspierać/stwarzać okazje/warunki do 
służenia,  

• tym, co nazywamy pracą nad sobą – nawyki, zasady, codzienny wysiłek,  

• o samodzielności – jak wytrwale dążyć do stania się samodzielnym w ubieraniu, spożywaniu 
posiłków, korzystaniu z toalety, radzeniu sobie podczas zabawy i pracy na zajęciach 
dydaktycznych,  

• edukacji i ewentualnych wyzwaniach w tym obszarze, aby na czas wychwytywać ewentualne 
trudności i im zapobiegać, korygować. 

Istotą spotkania z tutorem jest rozwój osobisty dziecka, zatem niezbędne jest zdefiniowane 
podczas spotkania rodziców z opiekunem kilku konkretnych celów, łatwych do zapamiętania  
i stosunkowo łatwych do wdrożenia w rodzinie bez zaburzania w sposób istotny jej zwyczajów. 
Ustalone cele powinny być osiągalne i mierzalne.  

Zanim umówicie się Państwo z tutorem:  

• kupcie notes i zapiszcie swoje spostrzeżenia, 

• znajdźcie czas i zarezerwujcie termin spotkania,  
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• przyjrzycie się, co się stało z celami ustalonymi na poprzednim spotkaniu; popatrzcie na sukcesy 
i porażki. Czy cele były realistyczne? Czy dziecko je poznało? 

• czy przypominaliście dziecku o tych celach? Czy podjęliście Państwo głębsze przemyślenia  
o swoim dziecku, kiedy obserwowaliście jego wysiłki?  

• przedyskutujcie (rodzice) warunki brzegowe. Korzystając z okazji, jaką jest spotkanie z tutorem 
zastanówcie się nad osiągnięciami i słabościami dziecka, wzrostem jego odpowiedzialności, 
jakie cechy chcielibyście, aby posiadało Wasze dorosłe dziecko, np. optymizm, hojność, 
umiejętność kierowania własnym życiem, umiejętność wybaczania, stanowczość.  

• zastanówcie się, jakie cnoty chcielibyście teraz rozwijać  

•  zastanówcie się nad rozwojem, jakiego jednego lub dwóch aspektów powinno pracować 
dziecko?  

•  przyjrzyjcie się własnej zmianie. Czy od ostatniego spotkania ustaliliście sposób realizacji 
przyjętych celów? Czy daliście dziecku wystarczająco dużo bodźców i wsparcia? Czy byliście 
pogodnie i optymistycznie nastawieni? Jak było z Waszym przykładem? Czy można było za nim 
podążać? Czy jako małżonkowie mieliście wspólne oczekiwania?  

Bądźcie pozytywnymi rodzicami. Rodzicielski trud zawsze przynosi owoce. Patrzcie na problemy 
jako na szanse.  

Po spotkaniu z tutorem:  

• popracujcie ze swoim współmałżonkiem – porozmawiajcie, jak rozwija się Wasze dziecko. 
Dyskutujcie, jak każde z was pomaga mu w osiągnięciu zaplanowanych celów.  

•  zastosujcie ustalony sposób towarzyszenia - pamiętajcie, że to są cele Waszego dziecka i Waszej 
rodziny. Cierpliwie pomagajcie przejmować odpowiedzialność za te małe cele i postęp w ich 
realizacji.  

• spędzajcie czas ze swoim dzieckiem – słuchajcie go i mówcie do niego; dzięki temu: wzbogaci 
się jego osobisty poziom i rozumienie tego, co ma w głowie, będzie wam ufać, wzmocni się 
Wasza relacja, będzie miało szerokie zainteresowania, będzie czuło się zmotywowane, zamiast 
pouczane i poprawiane. Ważny jest przykład własny rodziców. 

• kontaktujcie się z Waszym tutorem zawsze, kiedy uważacie to za potrzebne – tutor jest po to, 
aby wam pomagać.  

Kalendarz roku przedszkolnego  

1 września 2020 (wtorek) - Rozpoczęcie Roku Szkolnego  

5 września 2020 (sobota) - zebranie z Rodzicami  

 20 września 2020  (niedziela)  godz. 11:00- Msza Święta na rozpoczęcie roku w parafii Św. 
Urszuli ul. Obywatelska   
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3-4 października 2020  - wyjazd Ojców z Synami (dla synów z rocznika 2014-2010).  

9 października 2020 (piątek) - kolacja dla Mam 

17 października 2020 - wyjazd Ojców z Córkami (dla córek z rocznika 2014-2010). 

29 października 2020 (czwartek) - Bal Wszystkich Świętych dla przedszkolaków 

4 listopada 2020 (środa) - Wykład nauczycielek w grupach godz. 17:30 

10 listopada 2020 (wtorek) - Akademia z okazji Święta Niepodległości (zerówka i szkoła). 

20 listopad 2020 (piątek) - Zebranie dla Rodziców dzieci zerówkowych z Przedszkola Żywioły 
godz. 16:00 

21 listopada 2020 (sobota) - Warsztaty Adwentowe, godz. 10:00 
 
21 listopada 2020 (sobota) - Drzwi Otwarte SP Kompas, godz. 12:00 

7 grudnia 2020 (poniedziałek) - Mikołajki w przedszkolu 

24 grudnia 2020 (czwartek) - Wigilia wolne dla szkoły i przedszkola  

28, 29, 20, 31 grudnia 2020 - dyżur dla przedszkola w czasie przerwy świątecznej  

6 stycznia 2021 (środa) - Orszak Trzech Króli  

16 stycznia 2021 (sobota) - IV Konferencja Wychowawcza "Czy w Twoim domu rośnie bohater?" 

22 stycznia 2021 (piątek) - Dzień Babci i Dziadka, przedstawienia jasełkowe  

23 stycznia 2021 (sobota) - Drzwi Otwarte dla Przedszkola i Szkoły godz. 10:00  

23 stycznia 2021 (sobota) - Bal Karnawałowy dla Rodziców i Kadry 

1 - 14 lutego 2021 - dyżur dla przedszkola 

16 luty 2021 (wtorek) - Bal Karnawałowy dla przedszkolaków 

12 marca 2021 (piątek) - kolacja dla Mam 

22 marca 2021 (poniedziałek) - Dzień Zespołu Downa   

27 marca 2021 (sobota) - Warsztaty Palmowe godz. 10:00  

27 marca 2021 (sobota) - Drzwi Otwarte dla Szkoły i Przedszkola godz. 12:00  

2 kwietnia 2021 (piątek) - Wielki Piątek   - przedszkole zamknięte 

17 kwietnia 2021 (sobota) - Turniej Szachowy  

17 kwietnia 2021 (sobota) - Dni Otwarte dla Szkoły i Przedszkola  

30 kwietnia 2021 (piątek) - Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 maja (zerówka i szkoła) 

8 maja 2021 (sobota) - Rajd Rodzinny  

12 maja 2021 (środa) - Wykład nauczycielek w grupach godz. 17:30  
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12 maja 2021 (środa) - Drzwi otwarte dla Szkoły i Przedszkola (po wykładzie) 

16 maja 2021 (niedziela) - I Komunia Święta w SP Kompas 

29 maja 2021 (sobota) - Piknik Rodzinny - Szkoła i Przedszkole 

4 czerwca 2021 (piątek) - piątek po Bożym Ciele - szkoła i przedszkole zamknięte 

19 czerwca 2021 (sobota) - Piknik sensoryczny z drzwiami otwartymi  

25 czerwca 2021 (piątek) - Zakończenie Roku Szkolnego i Przedszkolnego  

Dyżur wakacyjny w przedszkolu od 28 czerwca do 30 lipca 2021.  
 
1-31 sierpnia przedszkole jest zamknięte.  

 Koniec trymestrów: 

I trymestr: 30 października 2020  
II trymestr: 29 stycznia 2021 
III trymestr: 25 czerwca 2021 
Tutoringi: 
I - październik 
II - styczeń  
III - maj  

Zarząd Fundacji i kadra placówek 
Zarząd Fundacji Żywioły: 
Jakub Wawrzyniak – Prezes Zarządu Fundacji  jwawrzyniak@zywioly.edu.pl  
Paweł Szymankiewicz – Wiceprezes Zarządu Fundacji pszymakiewicz@szkolakompas.pl  
Marta Wawrzyniak – Członek Zarządu mwawrzyniak@zywioly.edu.pl  
Maja Sałata – Członek Zarządu msalata@zywioly.edu.pl  
Monika Ratecka - Członek Zarządu mratecka@zywioly.edu.pl  
Marta Czuma - Członek Zarządu martaczuma@gmail.com 

Rada Zarządzająca Przedszkola Żywioły i Szkoły Podstawowej Kompas: 
Marta Wawrzyniak – dyrektor szkoły i przedszkola mwawrzyniak@zywioly.edu.pl  
Anna Walkiewicz – zastępca dyrektora awalkiewicz@zywioly.edu.pl  

Sekretariat  
Agnieszka Lipińska alipinska@zywioly.edu.pl  
Monika Ratecka mratecka@zywioly.edu.pl  

Kadra przedszkola i szkoły 
Karolina Mamełka - wychowawca w grupie Wędrowników 
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Michalina Bibel - wychowawca w grupie Wędrowników 
Ewa Kupiec - wychowawca w grupie Podróżników 
Klaudia Piątkowska - wychowawca w grupie Podróżników, n-l wspomagający w grupie 
 Wędrowników  
Anna Walkiewicz - n-l współorganizujący kształcenie w grupie Podróżników, pedagog szkolny, 
oligofrenopedagog 

Kinga Spadło - wychowawca w grupie Obieżyświatów, logopeda 
Natalia Miszczyk - wychowawca w grupie Obieżyświatów 
Marta Góralczyk - n-l współorganizujący kształcenie w grupie Obieżyświatów, terapeuta 
Weronika Bętkowska - n-l rytmiki  
Przemysław Bogusławski - katecheta  
Agnieszka Talaga- n-l j. angielskiego 

Akademia Familijna 

W tym roku odbędzie się kurs Akademii Familijnej "Pierwsze litery".  
Gdy rodzice opanują już zasady, jakimi powinni się kierować na etapie „pierwszych kroków”, 
przychodzi czas na wychowanie dzieci w wieku 4-8 lat, które każdego dnia coraz silniej 
przejawiają swoją niepowtarzalną osobowość oraz zaczynają używać wolności i rozumu. Powoduje 
to, że musimy coraz bardziej różnicować i indywidualizować nasze podejście do każdego z nich. 
Podczas kursu „Pierwsze litery” rodzice zaczynają lepiej poznawać swoje dzieci oraz 
dostosowywać metody wychowawcze do wymagań tego okresu.    

 Tematyka kursu: 

•    Specyfika rozwoju dzieci w tym wieku 
•    Wychowanie w zależności od charakteru 
•    Korzystanie z autorytetu 
•    Wpływ przyjaciół i krewnych 
•    Rola zabawy i wpływ mediów 
•    Wychowanie religijne 
•    Rywalizacja między rodzeństwem 
•    Wprowadzenie do ludzkiej seksualności 

Harmonogram: 

Terminy sesji generalnych z moderatorem zostaną podane, kiedy zbierze się grupa 12 chętnych 
małżeństw. Terminy spotkań w małej grupie ustalane są na pierwszej sesji generalnej. 
Zapisy przez stronę www.akademiafamilijna.pl  
W Łodzi odbędzie  się kurs skrócony, złożony z 6 spotkań. Koszt kursu 250zł. Jest otwarty również 
dla osób spoza naszych placówek. 

W ramach Akademii Familijnej przekazywana jest wiedza praktyczna, Każde dziecko jest inne, 
każde ma innych rodziców i przebywa w innym środowisku. Dlatego nie ma jednego 
uniwersalnego rozwiązania i metody wychowawczej, choć są pewne zasady postępowania, które 
można polecić wszystkim rodzicom: rozmawiajcie ze sobą o waszych dzieciach, podchodźcie do 
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każdego z nich indywidualnie, odnoście się do nich z miłością i szacunkiem, już od pierwszych  lat 
życia wymagajcie. 

Najpierw rozwiązują oni indywidualnie kazusy (według schematu: fakty, problemy, rozwiązania) 
– oddzielnie żona, mąż. Następnie małżonkowie razem, w domu dyskutują na temat kazusu. Tak 
przygotowani, z notatkami spotykają się w ramach tzw. małej grupy (sześć małżeństw) – w domu 
u jednego z uczestników. I na koniec, idą na spotkanie z moderatorem w ramach dużej grupy, by 
po raz ostatni przedyskutować przypadek. 
Zapraszamy do zapisu na kurs!!  

ROK-owie, czyli Rodzice Odpowiedzialni  
za Klasę 
 
W każdej klasie i grupie jest jedna lub dwie pary ROKów.  
Kim są ROKowie? To jedni z rodziców dzieci z danej grupy, którzy szczególnie dobrze znają model 
edukacyjny naszych placówek. Z propozycją objęcia funkcji ROKów zwraca się do konkretnych 
rodziców Rada Zarządzająca placówki. 
Rola ROKów: 
- współpracują z radą zarządzającą  
- wspierają tworzenie więzi między rodzicami 
- budują właściwy klimat wychowawczy oraz pogłębiają zrozumienie modelu edukacyjno-
wychowawczego  
- wspierają rekrutację nowych rodzin 
 
ROKowie będą proponować Państwu spotkania i wspólne wyjścia, na które serdecznie 
zapraszamy! 

Formacja dla Rodziców 
Zapraszamy serdecznie na spotkania formacyjne prowadzone przez Opus Dei w Łodzi. 

Jest to okazja, aby zatrzymać się w codziennym biegu i poświęcić czas na rozwój duchowy. 
 Spotkania są prowadzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn i pomagają ukazywać wartość pracy, 
uświęcania życia codziennego, pogłębiać naszą wiarę. 

Zapraszamy na dwa rodzaje spotkań: 

1. Spotkania ze świeckim – rozważania dotyczące codzienności życia chrześcijańskiego.  
Szczegóły dotyczące terminów zostaną wysłane mailem. 

2. Dni skupienia z księdzem. 

Na Dzień skupienia składają się: msza święta i dwa rozważania. 

Dni skupienia odbywają się w wybrane soboty.  

Dla mężczyzn od 10:00 do 13:00. 

Dla kobiet od 13:30 do 15:00. 
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Dni skupienia odbywają się w kaplicy DA 5 na ul. Skorupki 5.  
 
Terminy Dni Skupienia w tym roku szkolnym:  
 
24 X 2020 

5 XII 2020 

27 II 2021 

24 IV 2021 

Zapraszamy na te spotkania, nawet jeśli są Państwo we wspólnotach, to warto wziąć udział w Dniu 
Skupienia.  
Polecamy także rekolekcje w Dworku. https://dworek.org.pl/ 

Informacje organizacyjne 
 
Wyjście na dwór w przedszkolu 

Na dwór wychodzimy niezależnie od pogody, również w chłodniejsze, pochmurne dni, w czasie 
deszczu. Prosimy o zadbanie, aby w szatni zawsze były kalosze (w aktualnym rozmiarze) i kurtki 
przeciwdeszczowe. W okresie zimowym prosimy zwrócić uwagę, że inaczej ubieramy się do 
samochodu, a inaczej na godzinny spacer na mrozie. Lepiej, jeśli dzieci będą miały cieplejsze 
ubranie, zapasowe rękawice, rajstopki/skarpetki na zmianę. 

Odbiór dziecka z przedszkola 

Dziecko może być odebrane tylko przez rodziców lub osobę upoważnioną pisemnie przez oboje 
rodziców w załączniku do umowy edukacyjnej. 

Agenda  

Jest to rodzaj kalendarza i ważny sposób komunikacji między rodzicem i nauczycielem, gdzie 
wpisuje on  informacje o dziecku, o jego sukcesach i postępach w pracy nad cnotami. Zachęcamy 
do regularnego zaglądania, wpisywania pochwał z Państwa strony. Pamiętajmy o przynoszeniu 
agendy codziennie i zabieraniu do domu. Najpierw my rodzice będziemy ćwiczyli ten nawyk, a od 
nas będą uczyły się tego dzieci. 
 
Lekarstwa  

Zdarza się, że dzieci podczas pobytu w szkole potrzebują podania leków. Wychowawca może 
podać dziecku lekarstwo tylko na podstawie pisemnego zlecenie wypełnionego przez rodziców na 
specjalnym druku pobranym w sekretariacie oraz po zaleceniu lekarskim.  
Rodzice mają obowiązek przekazać pracownikom szkoły informacje o uczuleniach występujących 
u dziecka i jeśli - mają zalecenia - jak postępować w takich sytuacjach.  

Kontakty 
Sekretariat przedszkola i szkoły - tel. 503 963 223 
e-mail: przedszkole@zywioly.edu.pl  
sekretariat@szkolakompas.edu.pl  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