Szanowni Państwo,
pragnę przekazać kilka ważnych informacji dla prawidłowej pracy z Państwa Dziećmi.
1. Ubezpieczenie NNW dzieci.
Od października do 18 listopada będziemy zbierać po 35 złotych na ubezpieczenie NNW dzieci
w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej ,, NAU”, która współpracuje z InterRisk. W związku ze
zmianami w przepisach o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przekazuję Państwu do
zapoznania się Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS dla szkolnego programu
ubezpieczeniowego NAU S.A. oraz zakres ubezpieczenia naszych dzieci na rok szkolny 2017/2018.
Dostęp do w/w dokumentów znajduje się w placówce żłobka na tablicy informacyjnej, księgowości
oraz stronie internetowej żłobka tj. www.zlobekotwock.pl
Po zapoznaniu Rodzic składa stosowne oświadczenie. W przypadku wersji papierowej zwrot
oświadczeń do 20 listopada. Ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne. Rodzic, który nie ubezpiecza
dziecka podpisuje oświadczenie o braku woli ubezpieczenia dziecka (niezależne od w/w
oświadczenia). Wpłaty i podpisania oświadczenia dokonujemy indywidualnie, internetowo.
W sporadycznych przypadkach służymy pomocą w placówce. Każdy Rodzic otrzyma token
z hasłem do wpłaty. Platforma NNW dla naszej placówki będzie aktywna tylko do 18 listopada
2017 r.
2. Język angielski – program ,, Dwujęzyczne Dzieci”.
W naszej placówce realizowany jest Program ,, Dwujęzyczne Dzieci” metodą Claire Selby, który
sprawdza się bardzo dobrze. Specjalnie przygotowane serie edukacyjne ,, Baby Beetles” (wiek 0-4)
oraz ,,Tom and Keri (wiek 3-6) sprawiają, iż j. angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.
Nasze dzieci poznały wiele angielskich słów i zwrotów. Kurs podstawowy napisany jest tak, że
opiekunowie i rodzice nie muszą znać języka angielskiego, aby pomagać dzieciom w procesie
edukacji. Co więcej – mogą się uczyć razem z nimi każdego dnia, a nie 2-3 razy w tygodniu!
Dwujęzyczność to inwestycja w rozwój każdego dziecka.
W roku szkolnym 2017/2018 pragniemy kontynuować naukę j. angielskiego. Dzieci młodsze tj. grupa
IIB, III będą realizować część I ,, Baby Beetles”, a dzieci z grupy IV – część II ,,Tom and Keri”.
Dokładne informacje u opiekunów grup. Wpisanie dziecka na listę w celu zakupienia Pakietu - do 27
października.
Informacje o Programie Powszechnej Dwujęzyczności znajdziecie Państwo również na stronie
www.dwujezycznedzieci.pl
Dodatkowo od września 2017 r. dzieci z grupy III i IV we wtorki objęte są muzycznymi zajęciami
z języka angielskiego. Są to zajęcia pilotażowe ale sprawdzają się bardzo dobrze.
3. Pragnę poinformować Państwa, iż dzieci, które ukończyły 2,5 roku realizują Podstawę
Programową Przedszkola.
Szczególnym nadzorem objęte są dzieci z grupy IV – Skrzaty. Realizujemy materiał edukacyjny dla
trzylatka ,, Przygoda z uśmiechem” wydawnictwa WSiP.
4. Nasza placówka otrzymała certyfikat placówki zdrowo żywiącej dzieci. Jesteśmy w gronie
elitarnym. Jest to dla nas duże wyróżnienie i zaszczyt. Nasza praca, szkolenia, wprowadzone
zmiany przyniosły oczekiwany sukces. Jesteśmy placówką wspierającą prawidłowe nawyki
żywieniowe u małych dzieci.
Bardzo proszę o zapoznanie, analizę, dotrzymanie terminów.
Dyrektor Żłobka

