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Drodzy rodzice i opiekunowie:

Witamy Ciebie i Twoje dziecko w programie przedszkolnym 
Zjednoczonej Społeczności Szkolnej Dystryktu 59. Wiemy, że jest 
to ważny okres w życiu Twojego dziecka i jesteśmy szczęśliwi, 
że będziemy uczestniczyć w tym etapie jego rozwoju. Nasz 
program przedszkolny, który koncentruje się na wszechstronnym 
rozwoju ucznia, kładzie nacisk na połączenie nauki podstawowych 
zachowań społecznych i emocjonalnych, umiejętności czytania 
i pisania oraz nauczania matematyki. Przedszkole będzie 
tworzyć podstawę społecznego, emocjonalnego, fizycznego i 
intelektualnego rozwoju Państwa ucznia.

Przygotowanie uczniów do odnoszenia w życiu sukcesów jest 
głównym zadaniem i celem Dystryktu 59. Nauczyciele wychowania 
przedszkolnego w Community Consolidated School District 59 
są dobrze przygotowani w zakresie wczesnej edukacji; wiedzą, 
rozumieją i stosują najlepsze metody nauczania, aby zaspokoić 
potrzeby małych dzieci. Nauczyciel Państwa dziecka stworzy ciepłą, 
opiekuńczą atmosferę, która będzie sprzyjać jego nauce.

Poniższe informacje odpowiedzą na Państwa pytania i pomogą Wam 
i Waszemu dziecku przygotować się do spokojnego odnalezienia się 
w CCSD59. Mamy nadzieję, że podane przez nas informacje okażą 
się pomocne, gdy będziecie się zapoznawać z naszym programem 
przedszkolnym. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z 
dyrektorem lub nauczycielem dziecka .

Oddana Państwu i szkołom, 

Dr Terri Bresnahan
Kuratorka szkół CCSD59



Ze względu na to, że naszym priorytetem jest przygotowanie do odniesienia w 
życiu sukcesu oraz wczesna edukacja i zapewnienie takich samych możliwości 
rozwoju we wszystkich szkołach podstawowych, School District 59 oferuje 
Full-Day Kindergarten czyli całodniowy program w przedszkolu we wszystkich 
szkołach podstawowych. Pozwala nam to stworzyć całodzienny ramowy układ 
dnia, który zapewnia uczniom dostęp do coraz trudniejszych treści nauczania, 
wprowadzanych w sposób odpowiedni dla danego etapu rozwoju. Całodniowy 
program obejmuje wszystkie obszary rozwoju dziecka i daje większe szanse na 
kształtowania dziecka jako całości, dociekliwie i aktywnie uczestniczącego w 
zajęciach, które pomagają budować socjalność oraz umiejętność współpracy i 
uczą sposobów rozwiązywania problemów. Rodzice nadal mają możliwość wyboru 
programu półdniowego (AM), ale zachęcamy także do rozmowy z pracownikami 
szkoły, by móc lepiej zrozumieć rozkład zajęć i korzyści płynące z całodniowego 
programu, zanim podejmiecie Państwo ostateczną decyzję.

CAŁODNIOWE PRZEDSZKOLE

PROGRAM READY ROSIE
Ready Rosie jest aplikacją internetową, która zapewnia rodzicom i opiekunom 
pomysły na codzienne zajęcia z dziećmi w wieku od zera do lat sześciu. Zajęcia, 
które są proste i wymagają tylko dwóch minut dziennie, by się ich nauczyć, są 
zabawne i interaktywne. Każde działanie jest prezentowane w dwuminutowym 
filmie, po obejrzeniu którego można z własnym dzieckiem z łatwością wykonać 
zademonstrowane zadanie. Każdy uczy się w ten sposób czegoś nowego. 
Filmy są dostępne za pośrednictwem wiadomości sms, maila lub online w wielu 
językach.

Więcej informacji znajdziesz, odwiedzając stronę ccsd59.org/readyrosie

Korzyści z udziału w zajęciach Ready Rosie to:
• Gotowość dzieci do rozpoczęcia przedszkola lub zerówki
• Lepsze rozpoznawania liter i cyfr
• Nabycie umiejętności bezpiecznych zachowań w środowisku 
• Zwiększenie pewności siebie
• Większa ilość czasu spędzonego wspólnie z rodziną
• Zdobycie umiejętności socjalnych, takich jak dzielenie się, bycie życzliwym i 

proszenie o pomoc
Zarejestruj się dzisiaj:  https://goo.gl/fN2wmb



W zaaklimatyzowaniu się, zdobyciu pewności siebie i 
byciu bardziej samodzielnym możesz pomóc dziecku po-
przez następujące działania:

Nie oczekuje się od Twojego dziecka, że będzie znało i umiało 
napisać wszystkie litery i cyfry jeszcze przed rozpoczęciem 
przedszkola. Możesz jednak przygotować swoje dziecko do 
szkoły, rozmawiając z nim o cyfrach i literach oraz oglądając z 
nim napisy w sklepach i miejscach, w których mieszkacie.

Słuchanie członków rodziny czytających opowieści 
pomaga dzieciom stać się lepszymi czytelnikami. Jedną z 
najważniejszych rzeczy, które rodziny mogą zrobić, aby pomóc 
dzieciom cieszyć się szkolnymi sukcesami, jest codzienne 
wspólne czytanie książek i opowieści. Ideałem byłoby, gdyby 
był to czas wolny od telewizji i innych rozrywek.   

Innym kolejnym znaczącym zajęciem, które może pomóc 
dzieciom stać się lepszymi czytelnikami i sprawnie piszącymi są 
częste rozmowy na różne tematy. Dzieci, które potrafią wyrazić 
swoje myśli, umieją zadawać pytania a także uczestniczyć w 
rozmowach, mają znakomitą podstawę do nauki czytania i 
pisania. Należy pamiętać, że nawet rozmowy, które odbywają 
się w języku ojczystym (innym niż angielski) przyczyniają się do 
przyszłego sukcesu w szkole.

Pomaganie dziecku w rozpoznawaniu i odnajdowaniu jego 
osobistych rzeczy, jak również zapinanie zatrzasku w ubraniu, 
suwaka, klamerek, zakładanie odzieży i butów, gdyż pomoże 
to złagodzić udanie się do szkoły i z powrotem każdego dnia i 
podczas pobytu w środowisku szkolnym.
                          

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO 
PÓJŚCIA DO PRZEDSZKOLA



• Upewnij się, że twoje dziecko uczęszcza do szkoły regularnie i
dociera na miejsce punktualnie.

• Bierz udział w Drzwiach Otwartych, Konferencjach dla Rodziców
oraz innych spotkaniach dla rodziców i rodzin, oferowanych przez
szkołę.

• Czytaj wraz z dzieckiem każdego dnia.

• Upewnij się, że dziecko jada zdrowe posiłki, chodzi spać o stałej
porze i ma zapewnioną codzienną dawkę aktywności fizycznej.

• Słuchaj dziecka i rozmawiaj z nim często. Zachęcaj go do
opowiadania o tym, co się wydarzyło w szkole.

• Pokaż, że interesujesz się pracą domową, jaką dziecko przynosi
do domu, chwal swoje dziecko za jego lub jej wysiłek i osiągnięcia
oraz znajdź miejsce dla prezentowania jego pracy.

• Limituj czas spędzany przed ekranem zarówno telewizora, jak i
komputera.

JESZCZE RAZ ZAPRASZAMY DO PROGRAM 
PRZEDSZKOLNEGO COMMUNITY CONSOLIDATED 
SCHOOL DISTRICT 59.

CIESZYMY SIĘ Z BUDOWANIA ŚCISŁEJ 
WSPÓŁPRACY W NADCHODZĄCYCH LATACH.

JAK POMÓC W TRAKCIE ROKU 
SZKOLNEGO



WEBSITE: CCSD59.ORG
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/CCSD59

TWITTER: TWITTER.COM/CCSD59
VIMEO: VIMEO.COM/CCSD59



PRZEDSZKOLNEGO

Early Learning Center 847-593-4306

SZKOŁY PODSTAWOWE

Brentwood School 847-593-4401
Byrd School 847-593-4388
Clearmont School 847-593-4372
Devonshire School 847-593-4398
Forest View School 847-593-4359
Robert Frost School 847-593-4378
John Jay School 847-593-4385
Juliette Low School 847-593-4383
Ridge Family Center for Learning 847-593-4070
Rupley School 847-593-4353
Salt Creek School 847-593-4375

SZKOŁY ŚREDNIE

Friendship Junior High School 847-593-4350
Grove Junior High School  847-593-4367
Holmes Junior High School 847-593-4390

ADMINISTRACJA 

Professional Development 847-593-4300
& Administration Center  
1001 Leicester Road
Elk Grove Village, IL 60007 




