Sprawozdanie
Gminne Przedszkole w Lisewie
Rok szkolny 2010/2011

1. W przedszkolu funkcjonowały 3 grupy dziecięce.
Przedszkole funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.45 do 16.15.
Grupy dziecięce:
I grupa 3-4 latki 25 dzieci -wychowawca p. mgr Justyna Liszaj, pani
Maria Sarnecka
II grupa 4-5 latki 23 dzieci -wychowawca p. mgr Anna Szymańska
III grupa 6-latki 21 dzieci-wychowawca p. mgr Anna Gołębiewska
(umowa na zastępstwo za p. Kamilę Wolską do 31. VIII. 2011r.
Na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia przebywa pani mgr Ilona
Smolny.
Liczba zatrudnionych nauczycieli na umowę na czas nieokreślony 6,
wszystkie nauczycielki zatrudnione są na pełen etat.
Jeden nauczyciel zatrudniony na czas zastępstwa do 31. VIII 2011r.
W tym: 5 nauczycieli mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych.
Łączna liczba dzieci: 69, liczba miejsc w przedszkolu 100.
Liczba personelu: 7.
5 osób zatrudnionych na pełen etat: kucharka, intendent,3 woźne.
2 osoby zatrudnione na ½ etatu: sekretarka, konserwator.
Do przedszkola uczęszcza 1 dziecko z terenu Gminy Papowo Biskupie i 8
dzieci z terenu Gminy Płużnica.
Rodzice z poza terenu Gminy Lisewo uiszczają opłatę na takich samych
warunkach jak rodzice dziecka z Gminy Lisewo. Dodatkowo dana Gmina
dotuje pobyt dziecka.

Dzieci do przedszkola przyjmowane są na zasadach powszechnej
dostępności. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie
regulaminu rekrutacji.
Rodzic składa w przedszkolu Kartę Zapisu dziecka oraz podpisuje
z przedszkolem Umowę Na Świadczenie Usług.
Odpłatności za świadczenie usług przez Gminne Przedszkole w Lisewie
rodzice dokonują zgodni z podjętą uchwałą nr XXXII/252/10 Rady Gminy
Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010r.
Zgodnie z uchwałą podstawa programowa jest bezpłatna.
Rodzic zapisując dziecko na 6 godzin (w tym 1 godzina
ponadwymiarowa) ponosi koszty 99 zł ; zapisując na więcej godzin ponosi
koszty 148 zł.
Dziecko przebywając w przedszkolu 6 godzin korzysta ze śniadania
i obiadu; przebywając powyżej 6 godzin korzysta z śniadania, obiadu
i podwieczorku.
Rodzic ponosi koszty zakupu żywności: do śniadania -1,50, do obiadu 2,20, do podwieczorku-1 zł.
Rodzice którzy objęci są świadczeniami z GOPS-u mają dofinansowany
obiad dla ich dzieci.W przedszkolu funkcjonuje bezpłatny oddział
popołudniowy. Oddział ten funkcjonuje w ramach projektu „Dajmy
szansę dzieciom”. Nasze przedszkole jest partnerem projektu z
przedszkolami w Grudziądzu i z przedszkolem w Nowem.
W ramach projektu wszystkie dzieci mają bezpłatne zajęcia dodatkowe:
rytmika, język angielski, zajęcia logopedyczne i zajęcia
z psychologiem.
Wszystkie dzieci przedszkolne mają możliwość korzystania z bezpłatnych
przedstawień teatralnych –miejscowych lub pozamiejscowych.

Zalecenie Sanepidu –zlikwidowanie zacieku w sali na piętrze.

