
WRZESIEŃ 2020 - List do Rodziców 
 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie ! 

 
Wyspa Dzieci w Schiller Park serdecznie wita Przedszkolaki oraz Rodziców w nowym roku szkolnym 2020/2021. Jest to 
dla nas wszystkich bardzo ekscytyjący moment: 31 sierpnia (tj poniedziałek) my otwieramy drzwi do naszego 
przedszkola, a Państwo w wielu wypadkach po raz pierwszy, wypuszczają swoją pociechę w „szeroki świat”! 
Z naszej strony postaramy się, aby ten „szeroki świat” otwierał przed Waszymi dziećmi ogromne możliwości, aby był 
interesujący, przyjacielski, zachęcający i aby w twórczy sposób stymulował ich rozwój we wszystkich sferach: 
emocjonalnej, społecznej, ruchowej i poznawczej. Ten rok jest bardzo specyficzny ze wzgledu na cala sytuacje z covid-19. 
Dlatego tez wyjatkowo powstaly dwie grupy Kindergarten -  Odkrywcy i Wynalazcy. Ale niestety musielismy to zrobic 
kosztem zamknięcia na ten czas jednej z mlodszych grup – Smerfow.  
Nauczaniem i wychowaniem naszych podopiecznych zajmie się starannie dobrana kadra nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i wczesnoszkolnego: w grupie Misiów - pani Marzenka i pani Karolina, w grupie Krasnali - pani Maria Ż. i 
pani Ewa , w grupie Bystrzaków - pani Dorotka i pan Piotr, w grupie Podróżników - pani Sylwia i pani Ania, w grupie 
Poszukiwaczy - pani Kasia i pani Marysia T. , w grupie Odkrywców - pani Sylwia i pani Angelica, w grupie Wynalazców – 
pani Agata i pani Sara. Natomiast w biurze przedszkola zawsze uzyskacie odpowiedz na wszystkie Wasze pytania od Pani 
Barbary oraz Pani Joanny. 
Prosimy bardzo wszystkich Rodziców o pomoc w sprawnym funkcjonowaniu naszego przedszkola. Przestrzeganie zasad  i 
przepisów pomoże nam w bezpieczny i w zorganizowany sposób opiekować się dziećmi i realizować program nauczania. 
Należy pamiętać że przez cały czas musimy dostosowywać sie do procedur związanych z covid – 19, które są opisane 
osobno w naszym liście. Jest to bardzo ważne aby nasze przedszkole mogło być otwarte. 
 
JAK NAJMNIEJ BOLEŚNIE ROZSTAĆ SIĘ Z DZIECKIEM PO PRZYPROWADZENIU DO PRZEDSZKOLA? 
Proszę przytulić, ucałować dziecko i zapewnić, że Państwo wrócicie po swoją córeczkę czy synka. Czas pożegnania 
powinien być krótki aby uniknąć niepotrzebnych emocji i płaczu.   
 
COMIESIĘCZNE PLANY  oraz LIST DO RODZICÓW: Na początku każdego miesiąca, otrzymacie Państwo droga emailową: 
-  Plan na dany miesiąc, w którym zawarte będą informacje dotyczące  zakresu omawianej tematyki oraz  planowanych 
piosenek i wierszyków w grupie Waszego dziecka; 
- List do Rodziców, w którym będą zawarte wszystkie najważniejsze informacje dotyczące życia przedszkola, wydarzeń, 
konkursów  i zajęć  planowanych w danym miesiącu. 
 
LISTA OBECNOŚCI: Prosimy pamiętać o kodzie, ktory jest podany przez program brighthweel aby podać go przy zapisie i 
wypisie dziecka. W dalszym ciagu rodzice nie moga wchodzic do budynku przedszkola.  
 
BUCIKI NA ZMIANĘ: Wszystkie dzieci, zaraz po przyjściu do przedszkola zmieniają obuwie. Jest to bardzo ważne, aby 
zachować czystość i nie wnosić brudów z zewnątrz do sal w których bawią się Państwa dzieci.  



 
PRACA DOMOWA: Praca domowa jest nieodłącznym elementem naszej pracy pedagogicznej z dziećmi. Prosimy o 
pomoc dziecku w tak ważnej czynności jaką jest „odrabianie lekcji”. Pomoc nie oznacza „zrobić za dziecko”, pomoc 
oznacza „znaleźć czas” i ... cierpliwość na uczestniczenie w wykonaniu zadań domowych przez dziecko. Prace domowe  
to kolejna okazja do wspólnego spędzenia czasu ze swoją pociechą, okazja do uczenia odpowiedzialności i 
systematyczności, okazja do lepszego poznania umięjętności swojego dziecka i do oceny jego postępów w rozwoju. Ze 
względu na przepisy zwiazane z Covid-19, musimy ograniczyċ przynoszenie wszystkich materiałów z zewnątrz. Ale o 
formie zadań domowych zadecydują już nauczyciele prowadzący i Was o tym poinformuja na poczatku roku 
szkolnego. 
 
ZACHOWANIE W PRZEDSZKOLU: Jednym z elementów wychowania przedszkolnego jest nauka zachowań społecznych. 
Małe dzieci muszą nauczyć się jak dzielić się zabawkami, jak rozwiązywać mniejsze czy większe problemy wynikłe 
podczas zabaw z kolegami, jak zachować się w grupie rówieśniczej. Częste rozmowy przeprowadzane w klasie bardzo 
pomagają dzieciom w tej nauce.  
 
ROZMOWY Z WYCHOWAWCAMI 
Jeśli chcecie Państwo porozmawiać z wychowawcami Waszego dziecka, prosimy o kontakt z biurem, lub poprzez 
brightweel.  
 
OPŁATY:  
Prosimy o dokonywanie opłat za przedszkole do piątku poprzedzającego rozpoczynający się nowy tydzień. Jeżeli nie 
otrzymamy Państwa opłaty do poniedziałku godz 6:00pm, wówczas bedzie naliczana kara $10. 
Jeśli macie Państwo życzenie zapłacenia z góry za cały miesiąc to istnieje  również taka możliwość.  
W każdy piątek otrzymają Państwo poprzez email, statement z dokładną kwotą którą należy dokonać. Wpłat można 
dokonywac czekiem lub gotówka przekazując nauczycielowi dyżurnemu przy wejsciu.  Pokwitowanie otrzymacie przy 
odbiorze dziecka. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem. 
 
POZOSTAWIENIE CHOREGO DZIECKA W DOMU 
Drogi Rodzicu oto kilka ważnych rad: 
➢ Nie przyprowadzaj do przedszkola dziecka z gorączką lub jawnymi objawami choroby (biegunka, ból brzucha, 

kaszel). 
➢ Nie przyprowadzaj do przedszkola dziecka, jeśli źle się czuło wieczorem poprzedniego dnia. Może być to 

początek choroby. 
➢ Teoretycznie po przeziębieniu dziecko może wrócić do przedszkola, jeśli przez ostatnie 72 godziny , nie miało 

gorączki  (jest to najnowszy przepis zwiazany z COVID -19, którego musimy przestrzegaċ). W praktyce wiemy, że 
pomimo braku gorączki dzieci czują się źle i nie funkcjonują normalnie, jeśli mają bardzo duży katar, kaszel itp. 
Wtedy też mogą jeszcze zarażać. Prosimy zawsze brać pod uwagę zdrowie swojego dziecka oraz innych dzieci. 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

DZIEŃ WOLNY: przypominamy, że w poniedziałek - 
 dnia  7 września ( Labor Day) nasze przedszkole jest nieczynne.            

________________________________________________________________________________________ 
 

POCZĄTEK JESIENI: 
Dnia 22 września (we wtorek) w naszym przedszkolu zagości Pani Jesień, która pokaże i 
poopowiada nam o swoich darach oraz każdemu przedszkolakowi przyniesie smaczne jabłuszko. W 
tym dniu wszyscy ubieramy sie w kolorach jesieni! 
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 Informacje o zajęciach dodatkowych: 
    
     TANIEC 
     Po wakacyjnej przerwie, niestety nie rozpoczniemy zajęc ZABAWY Z TAŃCEM prowadzone 
     przez panią Marzenkę Pol . Jak tylko sytuacja sie zmieni od razu Państwa o tym poinformujemy. 
 
     Natomiast tańce grup starszych tj AKCENT, PLAS, GRACJA,WYOBRAŹNIA beda odbywać się we wtorek, środe, 
     czwartek w godz 5:45pm-7:15. 
 
     Rodziców zainteresowanych tańcem dla swoich pociech serdecznie zapraszamy o kontakt z biurem przedszkola. 
 
 

ZAJĘCIA SPORTOWE 
Rozpoczynamy również  zapisy na ZAJĘCIA SPORTOWE prowadzone przez pana Piotra. 

      Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki i środy: 
                                                  I grupa – poniedziałek-  godz. 2:45 do 3:30 pm 
                                                 II grupa -  poniedziałek  godz. 3:45 do  4:30 pm 
                                                III grupa – środa godz. 2:45 do 3:30 pm 
                                                IV grupa – środa godz. 3:45 do 4:30 pm    
     Opłata miesięczna za zajęcia sportowe wynosi $60 za jeden raz w tygodniu i $90 za dwa    
     razy w tygodniu. Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka na zajęcia prosimy o kontakt z biurem przedszkola.   
     Zajęcia sportowe chcielibyśmy rozpocząć od 14 września. Wszystkie informacje na temat tych zajęć będziemy  

     już przesyłać  bezpośrednio do osób zainteresowanych.        

__________________________________________________________________________________ 

PIANINO 
Jak co roku oferujemy dla naszych przedszkolaków lekcje gry na pianinie. Są to zajęcia indywidualne które 
trwają 30 min. Niestety jest ograniczona liczba miejsc. Lekcje te będą prowadzone przez panią Joanne Szepelawy oraz  
panią Dorotke Wojnarowicz . 
Oplata za zajecia 30 minutowe $30.  
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem przedszkola.   

    _________________________________________________________________________________________________ 

      LOGOPEDIA 
     Zajęcia logopedyczne to nowoczesne, skuteczne metody pracy z kształtowaniem mowy dla dzieci. 
      Maja na celu : calkowita profilaktyke mowy, kompleksową diagnoze wszystkich wad wymowy, orientacyjne badanie  
      słuchu, sprawdzanie kompetencji komunikacyjnej. Podczas terapii realizujemy program indywidualnie opracowany  
      dla kazdego dziecka. 
      Sa to zajecia indywidualne, prowadzone przez Pania Joanne Krawczyk.  
      Oplata za zajecia 45 minutowe $45. 
      Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem przedszkola. 
        ________________________________________________________________________________________________ 

       UWAGA! 

Zapraszamy na nasza stronę internetową www.wyspadzieci.com . Tam uzyskacie wszystkie informacje o przedszkolu, 
 o naszych zajeciach dodatkowych, jak również możecie znaleźć galerie zdjęć z wielu naszych wydarzeń. 
Przypominamy rowniez numer telefonu do naszego biura 847.260.5299 
                  _____________________________________________________________________ 
 

Życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym ! 
 
                                                                                                          Dyrekcja i Nauczyciele Wyspy Dzieci 

http://www.wyspadzieci.com/
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       PROCEDURY ZWIAZANE Z COVID-19, które należy przestrzegać ! 
 
 
 
 
         - przebywanie na terenie Wyspy Dzieci Rodziców i Opiekunów jest tymczasowo zabronione i  ogranicza się  
           do przekazania swoich podopiecznych dyżurnemu nauczycielowi,  
 
         - wymagane jest aby wszystkie osoby przywożące dzieci do przedszkola posiadaly nakrycie ust i nosa – maseczki 
 
         -  obowiązuje nas przepis, że wszystkie dzieci muszę wejść do przedszkola  i wyjść z przedszkola wyposażone w  
            maseczki, 
 
         - prosimy pamietać, że każde dziecko musi posiadać maseczkę, jednak nie możemy zmuszać dzieci by je nosiły  
           podczas zajęć, maseczki muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy, podczas spacerów  
           maseczki nie obowiązują,  
 
         -  prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i ograniczenie kontaktu z osobami  trzecimi a szczególnie  
            w tym momencie kiedy możemy już korzystac z placów zabaw, restauracji i innych miejsc w których przebywa 
            dużo osob, 
 
          -  przy wejściu do przedszkola jest bezdotykowo mierzona temperatura ciała dziecka oraz Rodzica/Opiekuna,  
 
          -  w razie podwyższonej temperatury dziecka lub opiekuna nie może wejść do budynku,  
 
          -  szczególny nacisk na mycie rąk oraz dbanie o higienę uczniów jest nadrzędnym priorytetem całego personelu 
             Wyspy Dzieci, 
    
          -  prosimy zadzwonić do biura przedszkola przed odbiorem dziecka, by dać czas  dyżurnemu nauczycielowi na  
             przygotowanie dziecka do wyjścia z budynku przedszkola, oczywiscie jest to skierowane do rodzicow których  
            dzieci uczęszczają do przedszkola na full time i są odbierane o różnych godzinach,   
 
          - dzieci nie przynoszą do przedszkola plecaków, zabawek, maskotek, 
 
          - pościel dziecka powinna być zabierana do prania na koniec tygodnia, 
 
          - obuwie zmienne może pozostać w przedszkolu, ale musi być zapakowane w woreczek, 

 


