Добродошлица предшколцима

У Предшколску установу „Лептирић“ кренула је нова генерација предшколаца, којима је
добродошлицу пожелела директорка Мила Митровић: „Предшколцима честитам полазак
у Припремни предшколски програм и сигурна сам да ће у години пред полазак у школу
стећи неопходна знања, умећа, вештине, социјализовати и осамосталити се. Колегама
желим, да у новој радној години остваре своје професионалне аспирације у пословима
које сами обављају или се пак ослањају на запослене и тимове. Имајући у виду висок
степен друштвене одговорности, очекујем професионалну и квалитетну сарадњу између
установа”. У Дому младих, где ПУ “Лептирић”организује припремно-предшколски
програм, изведена је позоришна представа “Кад порастем бићу…”, коју су режирале и у
њој играју ваљесвке професионалне глумице Катарина Вићентијевић и Ангелина Лукић.
Представа је поклон предшколске установе за све предшколце, било да су у
целодневном или четворочасовном програму и прва је у низу бесплатних програма.
У складу са школским календаром отпочео је Припремно-предшколски програм за децу
рођену у периоду од 1. марта 2011. до 1. марта 2012. године. Предшколци у централном
објекту бораве у три васпитне групе, у Дому младих деца из сеоског подручја, док ће
предшколци из Јабучја овај програм похађати у новој згради школе “Димитрије Туцовић”.
Од 8. септембра у ове групе укључују се и млађа деца и са њима се реализује
специјализовани програм “Иако смо мали, радо бисмо знали”, за који влада велика
заинтересованост. У новој радној години наставља се рад играонице ”Мали
радозналци”, коју је установа почела да реализује од 1. марта, а која се одржава три
пута недељно по два сата, за децу која нису смештена у целодневни боравак. Играоница
је за децу бесплатна и представља вид програма помоћи и подршке деци и породици.
Цена у новој радној години, већ пету годину за редом, остаје иста: 3.780 дин за прво
дете, 20% нижа за друго дете, за треће и свако наредно дете као и дете из
хранитељске породице боравак је бесплатан, док самохрани родитељи плаћају 50% од
цене.
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