Dlaczego warto nam zaufać?


wykorzystujemy naturalne zdolności językowe dzieci, które w naturalny sposób,
we wczesnym dzieciństwie opanowują mowę zarówno w rodzimym, jak i w obcych
językach – zajęcia PROWADZONE SĄ DUALNIE – jeden nauczyciel wydaje polecenia
w języku polskim a drugi w języku angielskim, dodatkowo zajęcia z angielskiego
prowadzone są CODZIENNIE przez doświadczonych lektorów i wychowawców,
współpracujemy z doświadczoną szkołą językową – dzieci po ukończeniu przedszkola
mogą kontynuować naukę języka w Europa College na preferencyjnych warunkach
cenowych



odkrywamy talenty od najmłodszych lat poprzez prowadzenie zajęć muzycznych,
plastycznych, ruchowych i językowych – prowadzimy zajęcia z rytmiki, tańca, metodą
wrażliwości, plastyczne, ceramikę, teatralne oraz zajęcia ruchowe i korekcyjne



stymulujemy wszechstronny rozwój osobowości dziecka, prowadzimy spotkania
z ciekawymi ludźmi, prowadzimy zajęcia „małego naukowca”, organizujemy wycieczki
edukacyjne





zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę – wychowawcy posiadają
wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu wychowania wczesnoszkolnego
i przedszkolnego, umiejętności artystyczne i muzyczne oraz znajomość języka
angielskiego
zapewniamy opiekę logopedy i psychologa posiadającymi wykształcenie wyższe
magisterskie i wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi



prowadzimy zajęcia dla rodziców pt.: „Szkoła dla rodziców”



współpracujemy ze specjalistami z dziedziny plastyki, muzyki i rytmiki, zajęć
korekcyjnych, zajęć teatralnych



przedszkole powstało na podstawie projektu unijnego,



sale wyposażone są w tablice interaktywne, na której prowadzone są zajęcia zarówno
dydaktyczne jak i z języka angielskiego



posiadamy własny plac zabaw przy kompleksie boiska sportowych



posiadamy doskonale wyposażoną rozdzielnię i kuchnię, w której prowadzone są miedzy
innymi zajęcia Małego Cukiernika i Kucharza



dla dzieci z alergią pokarmową menu dostosowane jest indywidualnie do potrzeb
każdego dziecka



posiadamy salę do ćwiczeń wyposażoną w urządzenia do integracji sensorycznej oraz do
rehabilitacji dzieci
na stałe współpracujemy z osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z
integracji sensorycznych oraz z fizjoterapeutą



INFORMATOR I CENNIK
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
JĘZYKOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2018/2019
rozpoczynamy 15 stycznia 2018 r.
Zapisy trwają do wyczerpania miejsc.

Nadzór nad placówką sprawuje
Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.
Przedszkole powstałe w ramach projektu unijnego.

Adres przedszkola:
Językowa Akademia Przedszkolaka
Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 69, Kielce
tel. kom.: 698 767 633/668 109 706 – informacja o zapisach

www.jap.edu.pl

OPŁATY
Możecie Państwo sami wybrać dogodną dla Państwa formę opłaty:

I opcja - miesięczny koszt czesnego bez wyżywienia wynosi 350,00 zł

OFERTA
W ramach czesnego zapewniamy (wszystkie opcje)
- profesjonalną opiekę przedszkolną od poniedziałku do piątku od godz. 630 do godz. 18.00

III opcja – miesięczny koszt czesnego 350,00 zł + 10,00 zł dzienne wyżywienie

- codzienną naukę języka angielskiego poprzez gry i zabawy oraz w codziennych czynnościach
w języku angielskim (5 razy w tygodniu) – w każdej grupie jest na stałe lektor języka angielskiego,
dlatego w przedszkolu mogą uczyć się dzieci anglojęzyczne – w każdej grupie jest na stałe
nauczyciel języka angielskiego

Wyżywienie w przedszkolu składa się:

- zajęcia z integracji sensorycznej na specjalnie do tego przeznaczonej sali wyposażonej
w urządzenia do zajęć do sensorycznych

-ze śniadania w formie szwedzkiego stołu – dzieci mają do wyboru różnego rodzaju pieczywo,
warzywa, wędlinę czy serek , zupa mleczna , do picia herbata

- zajęcia z fizjoterapeutą – dla dzieci wymagających takiego rodzaju wsparcia – posiadamy
odpowiednią do tego celu wyposażoną salę

- obiad dwudaniowy – posiłek składa się z zupy i drugiego dania – do picia kompot

- zajęcia Little Stars Club (angielski z tańcem i piosenką) z lektorem języka angielskiego

- podwieczorek – składa się: owoc/serek i bułka słodka/kanapka – do picia woda mineralna

- zajęcia metodą wrażliwości - warsztaty plastyczne, ceramiczne, spotkania ze sztuką

Dodatkowo do dyspozycji dzieci podczas całego dnia jest dostępna woda mineralna bez
ograniczeń.

- muzykoterapia i bajkoterapia - zajęcia relaksacyjne – codziennie

Dbając o pełnowartościową, zbilansowaną i urozmaiconą dietę naszych podopiecznych
współpracujemy z dietetykiem, który codziennie czuwa nad jakością posiłków dostarczanych przez
doświadczoną firmę cateringową. Posiłki podawane są na talerzach, ponieważ dysponujemy
zmywalnią i rozdzielnią pokarmów. Nie stosujemy naczyń jednorazowych!!!

- spotkania z bajką

II opcja – miesięczny koszt czesnego z wyżywieniem – 500,00 zł

- wyginam ciało śmiało - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy – codziennie
- spotkania z ciekawymi ludźmi – przynajmniej raz w miesiącu
- wycieczki edukacyjne – przynajmniej raz w miesiącu
- warsztaty z psychologiem - zajęcia indywidualne i grupowe

Posiłki dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci, również alergików. Posiłki są
urozmaicone, a rodzice mają wgląd do menu z każdego dnia oraz możliwość zapoznania się
z jadłospisem na następne dwa tygodnie.
Placówka posiada własny plac zabaw przy kompleksie boisk różnych dyscyplin sportowych.
W placówce zastosowano nowoczesny system rekuperacji powietrza – doskonały dla dzieci
z alergią. Wszystkie podłogi w przedszkolu nie zawierają ftalanów.
Dla bezpieczeństwa dzieci zastosowano kontrolę dostępu do budynku oraz kamery w całej
placówce. Dodatkowo placówka jest monitorowana przez doświadczoną firmę ochroniarską.

RABATY!!!
Dla rodzeństwa stosujemy 20% rabat za każde następne dziecko.

- warsztaty logopedyczne - ćwiczenia buzi i języka – współpracujemy z kilkoma logopedami na
stałe na podstawie umowy o pracę
- warsztaty - "Młody Naukowiec" – ciekawe zajęcia
- zajęcia multimedialne z tablicą interaktywną
- warsztaty "Młody Ekolog”
-zajęcia “Terapia Ręki” - stymulowanie prawidłowego rozwoju ręki (w tym nacisk na prawidłowy
chwyt narzędzia kreślarskiego ) poprzez kreatywne ćwiczenia grafomotoryczne i doznania
dotykowe
- warsztaty teatralne – „Młody artysta” – zajęcia uwieńczone występami na dużej scenie teatralnej
- wyprawkę (podręcznik do języka angielskiego wraz z płytą, podręcznik do zajęć edukacyjnych,
materiały plastyczne itp.)
- ubezpieczenie NW

