OFERTA
DLA RODZICÓW

WWW.NOWODWORSKA30.PL

DLACZEGO
WARTO NAS
WYBRAĆ?
ZAUFANIE
I
BEZPIECZEŃSTWO

BOGATA
OFERTA ZAJĘĆ

PONAD 10 LAT
DOŚWIADCZENIA

ZADBAMY O
TWOJĄ POCIECHĘ

Z NAMI DZIECI
SIĘ NIE NUDZĄ

KOMPETENTNA
KADRA

Nasze sale są przestronne
i jasne, a wejście do
budynku odbywa się przy
pomocy czytnika kart. Nasi
wychowankowie są otoczeni
profesjonalną i troskliwą
opieką każdego dnia.

Oferujemy szereg
atrakcyjnych
i angażujących zajęć dydaktycznych, ruchowych
czy artystycznych, a także
program wychowania
dwujęzycznego.

Nasi pracownicy mają
wykształcenie
pedagogiczne oraz bogate
doświadczenie zawodowe.
Prowadzą kreatywne
i oryginalne zajęcia, które
polubi każde dziecko.

Wszelkie prowadzone w przedszkolu zajęcia są zgodne z Podstawą programową wychowania
przedszkolnego oraz rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Radosne Dziecko
i zadowolony Rodzic

NASZE
MOTTO
2

NASZE
PRZEDSZKOLE
PRZESTRONNE,
JASNE I DOBRZE
NASŁONECZNIONE
POMIESZCZENIA.

SALE WYPOSAŻONE
W OCZYSZCZACZE
POWIETRZA Z
FUNKCJĄ
JONIZATORA
I ATESTEM PZH.
WŁASNY PLAC
ZABAW O
WIELKOŚCI
400 M2, Z
KTÓREGO DZIECI
KORZYSTAJĄ
KAŻDEGO DNIA.
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1

NASZA OFERTA
ADAPTACJA

PEŁNY PAKIET

PRZESTOJOWE

0 zł

950 zł 600 zł

pierwszy
tydzień

za miesiąc
z wyżywieniem
przez cały czas
trwania umowy
+ bezzwrotne,
jednorazowe
wpisowe 450 zł
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za pełny
miesiąc
nieobecności
gwarancja miejsca
i ceny

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKA
ZAJĘCIA W RAMACH
CZESNEGO

ZAJĘCIA DODATKOWE
PŁATNE

Organizujemy regularne zajęcia rozwijające dla
naszych wychowanków, które odbywają się
w ramach czesnego.

Nasze przedszkole oferuje bogaty wachlarz
oryginalnych zajęć dodatkowych pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów, które odbywają
się w godzinach przed- lub popołudniowych za
dodatkową opłatą.

1 x w tygodniu: rytmika, Mały muzyk,
matematyka dziecięca, kodowanie na dywanie,
zabawy z literkami.
2 x w tygodniu: lekcje języka angielskiego
z lektorem ze szkoły językowej.
1 x w miesiącu: warsztaty muzyczne, przyrodnicze
lub eksperymentalne, sensomotoryczne.
Cyklicznie: warsztaty z pierwszej pomocy.

Do wyboru, m.in. karate, ZUMBA, angielski,
robotyka, ceramika, sensosmyki czy matematyka.
O szczegóły zapytaj dyrekcję.

DLA RODZICÓW
Jako Rodzic masz stały dostęp online do platformy INSO, gdzie na bieżąco otrzymujesz powiadomienia
o wszelkich nowościach oraz istotnych informacjach.
Do Twojej dyspozycji na wirtualnym dysku są również wszystkie zdjęcia z wycieczek, zabaw oraz zajęć.
Dodatkowo, przedszkole stale współpracuje z fotografem, który wykonuje sesje zdjęciowe w ciągu roku
przedszkolnego.
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PRZEDSZKOLE KRASNOLUDKI
= SZEREG ZALET
DLA ROZWOJU TWOJEGO DZIECKA

CODZIENNY KONTAKT
Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

KOMPETENCJE
PRZYSZŁOŚCI

Dzieci lepiej przyswajają i zapamiętują słowa oraz
zwroty, a angielski staje się ich narzędziem
komunikacji. Dzięki stałym interakcjom
z wychowawcami i rówieśnikami nie rozwija się
u nich blokada językowa.
Uczą się w naturalny sposób podczas zabaw i
codziennych aktywności.

Otwartość, niebanalne pomysły, praca
zorganizowana tak, aby dzieci mogły nabywać
umiejętności i wiedzę z różnych dziedzin to główne
cechy naszej pracy.

ELEMENTY
PLANU DALTOŃSKIEGO

TWÓRCZE I LOGICZNE
MYŚLENIE

Nauka samodzielności, odpowiedzialności,
umiejętności współpracy i refleksji, dostosowanie
tempa nauki do możliwości dziecka zgodnie z
założeniami pedagogiki planu daltońskiego.

Umiejętność twórczego, logicznego myślenia oraz
kreatywność są kluczowe w XXI wieku. Zwiększają
szansę na rozwój kariery zawodowej, ułatwiają start
w przyszłość.
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DOSTARCZAMY PODOPIECZNYM
WYJĄTKOWYCH EMOCJI
Urodziny w
przedszkolu
Urodziny każdego podopiecznego świętujemy
w nadzwyczajny sposób! Solenizant otrzymuje od
przedszkola drobny upominek, koronę oraz balon,
by w tym dniu poczuł się wyjątkowo. Przewidziany
jest również czas na wspólne celebrowanie
z rówieśnikami oraz wychowawcami. Istnieje także
możliwość przygotowania poczęstunku przez
Rodziców.

Niecodzienne
atrakcje
U nas nie ma nudy! Oprócz codziennych zajęć
organizujemy także inne, oryginalne animacje:
wyjścia - na pocztę, do biblioteki, wizyta
w Komendzie Policji czy pracowni krawieckiej;
imprezy - koncerty, teatrzyki, pasowanie na
przedszkolaka, bal karnawałowy;
rodzinne spotkania integracyjne - Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, zajęcia otwarte
z udziałem rodziców;
bezpłatną wycieczkę wyjazdową w Dniu Dziecka;
piknik rodzinny na zakończenie roku.

I OTACZAMY TROSKLIWĄ OPIEKĄ
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ZALEŻY NAM NA
ZRÓWNOWAŻONYM
ROZWOJU DZIECI
Zajęcia z psychologiem
raz w tygodniu prowadzi bezpłatne zajęcia grupowe
z dziećmi;
prowadzi szkolenia oraz konsultacje dla nauczycieli;
raz w miesiącu pełni dyżur dla Rodziców.

Zajęcia z logopedą
raz w tygodniu prowadzi bezpłatne zajęcia grupowe;
przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne;
odbywa konsultacje dla Rodziców;
odpłatnie oferuje konsultacje indywidualne dla dzieci.

Zdrowe żywienie
Nasze przedszkole bierze udział w certyfikowanym
programie żywieniowym "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy".
Dzięki temu oferujemy codzienne posiłki przygotowane na
podstawie
jadłospisu
sporządzonego
przez
wykwalifikowanego dietetyka. Dbamy o zbilansowaną dietę,
dostarczając dzieciom odpowiedniej ilości witamin oraz
składników mineralnych. Podczas przyrządzania posiłków
dużą wagę przykładamy do jakości produktów, dlatego
współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami żywności.
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NAJLEPSZA REKOMENDACJA
TO POZYTYWNE OPINIE
ZADOWOLONYCH RODZICÓW
KAMILA LUDWICZUK
Przedszkole Krasnoludki przy ul. Nowodworskiej 30 bardzo polecam. Moje dziecko
jest bardzo zadowolone i z chęcią do niego wraca. Codziennie zaskakuje mnie
zdobytą wiedzą podczas pobytu w przedszkolu. Bogata oferta zajęć dodatkowych
oraz tych, które są w stałej ofercie przedszkola, sprawia że dzieci nie mogą się
nudzić. Stały kontakt z językiem angielskim powoduje. że dziecko swobodnie się
nim posługuje. Ciocie są uśmiechnięte, opiekuńcze, zaangażowane i bardzo
kreatywne.

ALICJA JANOWSKA
Cudowne miejsce! Chodziła starsza córa, teraz młodsza. Zawsze dużo się dzieje,
dzieciaki zadowolone, radosne, uśmiechnięte, lubią to miejsce. Plac zabaw - duży,
dzieciaki korzystają i latem, i zimą. Opieka najlepsza z możliwych. Polecamy zawsze.

PIOTR JAWORSKI
Nasz synek z chęcią chodzi do tego przedszkola, a my jesteśmy bardzo zadowoleni z
dokonanego wyboru. Bajeczną atmosferę tego miejsca tworzą wspaniałe Ciocie.
Panie z dużym doświadczeniem, świetnym przygotowaniem i przede wszystkim
niezwykłym podejściem do dzieci. Ciocie mają dużo fantastycznych pomysłów i
organizują wiele ciekawych wycieczek. Lepiej nie mogliśmy trafić. Szkoda, że synek
już kończy edukację przedszkolną. Bardzo dziękujemy i polecamy wszystkim to
przedszkole.

MAGDALENA ROMANOWSKA
Polecam Przedszkole "Krasnoludki" przy ul. Nowodworskiej 30 z całego serca.
Córka chodzi drugi rok do tego przedszkola. Jestem bardzo zadowolona ze
współpracy z p. dyrektor i nauczycielami. Codziennie dostaję rzetelną informację na
temat zajęć i zachowania mojego dziecka. Sale są duże, przestronne z mnóstwem
zabawek i pomocy dydaktycznych. Dodatkowo każda z sal posiada oczyszczacz
powietrza. Duży plus za posiłki. Kolorowe, smaczne i różnorodne śniadania, i
podwieczorki. Dla mnie jako mamy najważniejsze jet to, że moja córka codziennie
idzie z uśmiechem do przedszkola.
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DYREKCJA

DOMINIKA FLUKSIKWOJTULEWICZ

KATARZYNA
OWCZARSKA

WŁAŚCICIEL

DYREKTOR

Absolwentka studiów pedagogicznych
w specjalności pedagogika
rewalidacyjna z edukacją przedszkolną.

Absolwentka studiów pedagogicznych
w specjalności pedagogika resocjalizacyjna
i opiekuńczo-wychowawcza.

Jej największym marzeniem jest to, aby
z warunków, które tworzy w placówce,
mogło korzystać jak najwięcej dzieci.

Skończyła studia podyplomowe
z zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
z terapią pedagogiczną oraz studia z polityki
i zarządzania oświatą. Z dziećmi pracuje od
ponad 10 lat.

Nasze przedszkole powstało z myślą
o własnych dzieciach, aby mogły się one rozwijać
w atmosferze empatii i czułości
ze strony wychowawców.
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RODZICU,
NIE MUSISZ SIĘ MARTWIĆ TYM,
ŻE...

1 2 3 4
Twoje dziecko nie korzysta
samodzielnie z toalety, nie
potrafi samo jeść czy się
ubrać.
Wspólnie nad tym
popracujemy,
a z czasem będzie coraz
łatwiej.

1

Zadzwoń
i umów się na
spotkanie.

Rok przedszkolny już się
zaczął.

Twojemu dziecku będzie
u nas źle.

Twoje dziecko nie będzie
miało opieki w wakacje.

Weźmiemy Twojego
szkraba pod swoje
skrzydła, bo każdy
moment na
rozpoczęcie przygody
z nami jest dobry.

Jesteśmy po to, aby
rozwijać umiejętności
Twojego dziecka, jeśli
tylko nam zaufasz
i pozwolisz się nim
zaopiekować.

Nasze przedszkole działa
przez cały rok. Dbamy
o to, aby zajęcia zawsze
były ciekawe, a dzieci
aktywnie korzystają
z naszego placu zabaw.

Jak zapisać dziecko?

2

3

Spotkaj się
z dyrektorem, obejrzyj
placówkę
i zadaj pytania.

Odbierz wzór umowy
i zapoznaj się z nim
w domu.
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4

Określ termin
rozpoczęcia współpracy
i przyprowadź dziecko
na tydzień adaptacyjny.

Organizacja pracy
przedszkola
Przedszkole czynne przez cały rok,
także w wakacje.

6.30 - 18.00
(wrzesień - czerwiec)

7.00 - 18.00
(lipiec - sierpień)

Skontaktuj się z nami!
przedszkole@nowodworska30.pl

517 707 932
www.nowodworska30.pl

@nowodworska30

Dbamy
o
bezpieczeństwo
naszych
podopiecznych, dlatego do placówki mogą
wejść tylko osoby posiadające specjalną kartę
magnetyczną. Rodzice mają możliwość wejścia
do przedszkola w dowolnym momencie.

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KRASNOLUDKI"
UL. NOWODWORSKA 30, 03-133 WARSZAWA

