
Zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie babcie, dziadków  
i rodziców na przedszkolne przedstawienie pt. „Królewna 
Śnieżka”, które odbędzie się 07.03.2019r. (czwartek)  

o godzinie 16.30 w Pszczyńskim Centrum Kultury na dużej 
scenie teatralnej. 

 
*** 

 
Informacje związane z organizacją tego dnia                                             

w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Słoneczko: 
 
Bardzo prosimy rodziców o zrozumienie tej szczególnej dla 
nas wszystkich sytuacji i – jeżeli jest taka możliwość –  
o odebranie w tym dniu dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola Integracyjnego Słoneczko do godziny 15.30. 

 
*** 

 
Dzieci, które nie zostaną odebrane do 15:30 ze względu na 
godziny pracy rodziców, przejdą z nauczycielką i pomocą 
nauczyciela do Pszczyńskiego Centrum Kultury i tam w 
szatni zaczekają na rodziców i przez rodziców na miejscu 
zostaną przebrane w stroje.  
Personel przedszkola w godzinach pracy w przedszkolu nie 
ma możliwości odbierania żadnych strojów od rodziców  
i przebierania dzieci.  
W dniu przedstawienia w PCK nauczycielki odpowiedzialne 
są za przebieg uroczystości i bezpieczeństwo dzieci na 
scenie w czasie występu. Panie nie będą w tym czasie 
odbierać telefonów komórkowych od rodziców, nie ma też 
możliwości czekania na osoby spóźnione, dlatego prosimy 
o punktualność. 

 
*** 

 



Rodzice, którzy przyjdą z dziećmi do Pszczyńskiego 
Centrum Kultury, proszeni są o wejście boczną bramą  
i udanie się do szatni, a tam o przebranie dziecka 
(odpowiedni strój, buty na zmianę i ewentualnie potrzebne 
rekwizyty).  
W związku z tym, że z szatni przed występem będzie 
korzystało dużo osób prosimy, by dziecko przebierała tylko 
jedna osoba (mama, tata lub babcia bądź też dziadek). 
Pozostałych gości zapraszamy na widownię.  
Dzieci zostaną zaprowadzone na scenę przez jedną z pań  
z obsługi. Ze względu na brak dużego zaplecza poza sceną 
nastąpi to najwcześniej o 16:20. Prosimy też uprzejmie 
żeby dzieci nie wbiegały na scenę przed występem. 

 
*** 

 
Wszystkich prosimy o pozostawienie po sobie porządku  
w szatni.  
Szatnia udostępniona jest wszystkim Państwu w ramach 
uprzejmości dyrektora PCK, w związku z tym                       
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne nie odpowiada  
za porządek w szatni, za rzeczy pozostawione w niej oraz 
za ewentualne wypadki, które mogą mieć miejsce w szatni 
(m.in. z powodu rzeczy odłożonych w nieodpowiednie 
miejsce, z powodu pozostawienia dziecka bez opieki 
rodzica/opiekuna prawnego lub z powodu niewłaściwego 
zachowania się dziecka w tym miejscu). 

 
*** 

 
Po rzeczy zagubione będzie się można zgłosić 
bezpośrednio do Pszczyńskiego Centrum Kultury (bez 
pośrednictwa nauczycieli przedszkola). 

 
*** 

 
Na widowni rząd II i III będzie zarezerwowany tylko  
i wyłącznie dla rodziców i dziadków dzieci z grup I i II. 



Pozostałych gości prosimy o zajęcie miejsc w dalszych 
rzędach. W chwili, kiedy dzieci z grupy I lub II źle będą 
znosić przedstawienie na scenie, prosimy rodziców  
o posadzenie dziecka na kolanach, zapraszając tym samym 
do wspólnego przeżywania przedstawienia w objęciach 
rodzica lub dziadków, by poczuło się bezpiecznie w nowym 
miejscu. 

 
*** 

 
Po przedstawieniu Pani Dyrektor Patrycja Piekarska będzie 
wzywać rodziców z poszczególnych grup o podejście  
do sceny i odebranie swoich dzieci.                                                                  
Od godziny 16.45 w szatni nie będzie już nikogo z obsługi. 
Przedstawienie zaczyna się punktualnie o godzinie 16.30. 

 
*** 

 
Powyższe wiadomości proszę potraktować poważnie, tylko 

wtedy cała uroczystość przebiegnie sprawnie i bez 
zakłóceń. 

 
 
 
 

Z wyrazami szacunku,  
dyrektor przedszkola  

Patrycja P. 
 
 


