Informacje dotyczace opieki calodziennej
Drodzy rodzice !
Zapis i korzystanie z opieki calodziennej proponowanej przez nasza
szkole jest dobrowolny. Prosimy o wypelnienie zalaczonego formularza
meldunkowego i oddania najpozniej do piatku 02.06.17.
Prosze zwrocic uwage na nastepujace punkty:
Opieka calodzienna:
- Dzieci musza byc na opieke calodzienna zameldowane pisemnie
(formularz meldunkowy jest dolaczony)
- Jesli jeden lub oboje rodzicow pracuja prosimy o przedlozenie
odpowiedniego zaswiadczenia od pracodawcy
- Jesli potrzebujecie Panstwo opieki wykraczajacej poza godzine 15ta i w czasie wakacj, nalezy dziecko zapisac do swietlicy (Hort Kita
Holgersson ). Prosimy w tej sprawie zwrocic sie do kierownictwa
przedszkola tel. : 0561/3165875.
- Opieka calodzienna na maksymalnie 3 dni w tygodniu do godz. 15tej jest bezplatna, natomiast 4-ty i 5-ty dzien tygodnia sa platne
(cennik w zalaczonym formularzu)
Obiad:
- Dzieci swietlicowe sa automatycznie zapisane na obiad.
- Zapis dziecka do swietlicy szkolnej z obiadem obowiazuje przez
caly rok szkolny. Jakiekolwiek zmiany umowy sa mozliwe w nowym
roku szkolnym
- Obiad jest platny (ceny w dolaczonej tabeli oplat)
Kolka zainteresowan:
- Dzieci z opieka calodzienna maja mozliwosc w wybrane dni
zapisac sie na platne kolka zainteresowan (tzw. AG)
- Zapis dziecka na kolka zainteresowan obowiazuje na cale polrocze
szkone. Kazde kolko kosztuje 20,00 € za polrocze.
- Aktualna liste kolek zainteresowan znajdziecie panstwo na naszej
stronie internetowej (www.fns-kassel.de)
- Po wakacjach mozna zapisywac dzieci na przez nie wybrane kolka
zainteresowan na naszej ww. stronie internetowej.

- Z pytaniami zwiazanymi z kolkami zainteresowan prosimy sie
zwracac do Pani Niroumand w czasie jej godzin przyjec
(poniedzialek, wtorek, sroda i piatek w godz. 9:00 – 10:00 i w
czwartek 14:00 – 15:00, nr. tel. 0561-70564813)
Jesli istnieje potrzeba pokrycia kosztow za posilki lub kolka
zainteresowan, poradzimy panstwu chetnie jak zwrocic sie o pomoc do
funduszu „Bildungspaket“.
Jesli macie Panstwo jeszcze pytanie lub pomimo naszej oferty klopoty ze
znaleziniem calodziennej opieki pedagogicznej dla dziecka, prosze
zwrocic sie do kierownictwa naszej szkoly.
Potwierdzenie zapisu otrzymacie panstwo jeszcze przed
rozpoczeciem wakacji.

