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"Nauka, która zostawia ślad to taka,
którą przekazuje się nie z głowy do głowy,
lecz z serca do serca."
Howard G. Hendricks
Głównym zadaniem przedszkola jest przygotowanie Dziecka do samodzielności poprzez
budowanie w Nim poczucia własnej wartości, która daje Mu przekonanie, że jest zdolne do
opanowywania nowych umiejętności i radzenia sobie z trudnościami.

Nasze przedszkole tworzyć będzie zespół zaufanych oraz oddanych edukacji przedszkolnej
specjalistów, którzy realizować będą rozszerzony program Ministerstwa Edukacji
Narodowej, jak i programy autorskie.
Każdą grupą dzieci opiekować się będzie dwóch specjalistów równocześnie - wychowawca,
który będzie realizował podstawę programową w języku polskim i nauczyciel, który będzie
komunikował się z dziećmi wyłącznie w języku angielskim. Dodatkowo dzieci otoczone
będą opieką innych specjalistów, takich jak: logopeda, psycholog, dietetyk oraz terapeuta
integracji sensorycznej.
Naszym niewątpliwym atutem jest plac zabaw położony w lesie sosnowym na działce o
powierzchni około 4 000 m2. Projektowany specjalnie dla nas plac zabaw to nie tylko
miejsce beztroskiej zabawy, ale również miejsce edukacji ekologicznej (ogródki)
i ogólnorozwojowej (specjalnie zaprojektowana przestrzeń do prowadzenia zajęć na
świeżym powietrzu).
Zapewniamy wygodny parking dla rodziców i bezpieczną infrastrukturę.
Wyróżniającym nas atutem jest również znakomita, domowa kuchnia, która będzie
gwarancją, że nawet największe niejadki zrezygnują z kaprysów. Posiłki przygotowywane
będą na miejscu. Dzięki temu, będziemy mieć możliwość uwzględniania potrzeb małych
alergików i dostosowywania się do Ich indywidualnych diet.
Oprócz wyśmienitej kuchni zapewniamy Maluchom również czyste, przestronne sale,
które zaprojektowane są w taki sposób, żeby ograniczyć kurz i związane z tym niedogodności alergiczne.
Kolejnym naszym atutem jest nowoczesne wyposażenie sal, a także ich wyjątkowo estetyczny wygląd. W naszym przedszkolu to Dzieci i ich prace będą stanowić koloryt.
Przyjmujemy Dzieci od 2 roku życia. Zapisujemy również Dzieci do naszej przedszkolnej
"zerówki".

W tym miejscu pragniemy podziękować licznej grupie rodziców, którzy nam zaufali
i od 01 września zamierzają oddać pod naszą opiekę swoje Maluchy.
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