Każdego dnia stajemy w obliczu wielu
decyzji - prostych, trudniejszych
i wreszcie tych bardzo trudnych - takich
jak wybór przedszkola dla naszych dzieci.
Długo porównujemy budynki, place
zabaw, zabawki, oferty edukacyjne.
Jednak tym, co zawsze przeważa o naszej
decyzji jest zaufanie.
Co buduje nasze rodzicielskie zaufanie?
Ja ufam, kiedy czuję, że moje dziecko jest
bezpieczne - zadbane, nakarmione,
przytulone. Muszę również mieć
pewność, że traktowane jest podmiotowo
i z szacunkiem, że wspierane są jego
pewność siebie, samodzielność
czy wreszcie potrzeba rozwoju i nauki.
W naturalny sposób, to co jest ważne dla
mnie, jako dla matki, stało się misją
prowadzonego przeze mnie przedszkola.
Codziennie wraz ze swoim zespołem
pracujemy na Państwa zaufanie. Czujemy
się wyróżnieni i docenieni faktem, że to
właśnie naszej opiece powierzyliście
Wasze dzieci!
Dziękujemy za zaufanie!
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NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE
PRZEDSZKOLE
MAŁY POLIGLOTA
działa na podstawie wpisu do
Ewidencji Szkół i Placówek
Niepublicznych
w Gminie Grodzisk Mazowiecki
z 19 sierpnia 2010
nr 07/PN/1/10.
MAŁY POLIGLOTA
to dwuoddziałowe
przedszkole, które docenią
Ci, którzy szukają miejsca
kameralnego, gdzie każde
dziecko jest zauważone,
docenione
i traktowane z szacunkiem
i miłością.
GRUPA STARSZA
dzieci 5 letnie, gdzie
realizowane jest
roczne obowiązkowe
przygotowanie
przedszkolne

MAŁY POLIGLOTA jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach

6:30-18:00
przez 12 miesięcy w roku
z pominięciem TYLKO dni świątecznych.

POSIŁKI serwowane w MAŁYM
POLIGLOCIE są przygotowywane
we własnej kuchni z sezonowych
produktów. Menu jest urozmaicone,
bogate w warzywa, owoce i kasze.
Uwzględniamy indywidualne diety dzieci
(dieta wegetariańska, bezmleczna,
bezcukrowa, bezglutenowa).

MAŁY POLIGLOTA realizuje MEN-owski
program edukacyjny przewidziany
dla przedszkoli.
OFERTĘ edukacyjną wzbogacamy
ZAJĘCIAMI DODATKOWYMI.
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ZAJĘCIA dla dzieci
realizowane
w wymiarze
1 raz w tygodniu
30-60 minut.

ZAJĘCIA
korektywy
realizowane
w wymiarze
1 razy w tygodniu
po 30 minut.

WARSZTATY
CZESNE wynosi
720 zł miesięcznie.
580zł - OPŁATA STAŁA
140zł - OPŁATA ŻYWIENIOWA
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