Punkt Przedszkolny EGO Agnieszka Swatek
ul. Szwedzka 2, 42-612 Tarnowskie Góry
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OFERTA
Punktu Przedszkolnego EGO
ważna od 1.09.2015 do 31.08.2016

Punkt Przedszkolny EGO jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
6.30-16.30 z możliwością wydłużenia pobytu dziecka za dodatkową opłatą. Przedszkole
funkcjonuje przez cały rok (bez przerw wakacyjnych) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Punkt Przedszkolny EGO działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia
7 września 1991r.
Pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym EGO jest odpłatny. Wysokość czesnego jest
zależna od wybranego pakietu.
1.

Pakiet EGO Mini
Cena:
500zł/m-c
- opieka do 5h dziennie (maksymalnie do godziny 14.00),
- wyżywienie (śniadanie, obiad),
- zajęcia dydaktyczne w ramach podstawy programowej,
- zajęcia dodatkowe:
 język migowy,
 język angielski,
 gimnastyka korekcyjna,
 zajęcia plastyczne,
 zajęcia teatralne,
 religia,
 dogoterapia
 współpraca z logopedą.

2.

Pakiet EGO Mix
Cena:
500zł/m-c (jak w pakiecie EGO Mini) + każda kolejna godzina 50zł/m-c
(6h-550zł; 7h-600zł; itd.)
- opiekę powyżej 5h dziennie,
- wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek),
- zajęcia dydaktyczne w ramach podstawy programowej,
- zajęcia dodatkowe (jak w Pakiecie EGO Mini).

3. Pakiet EGO Special

Cena:
do uzgodnienia
Indywidualnie dobrana oferta zgodna z oczekiwaniami rodziców.
4. Wpisowe - jednorazowa opłata

Cena:
200zł
- zestaw dydaktyczny,
- ubezpieczenie.
EGO = Edukacja + Gry + Opieka

Daj swojemu dziecku EGO!
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TYLKO U NAS E-MONITORING
Orientacyjny PLAN DNIA
6.30 - 8.30
schodzenie się dzieci, swobodne zabawy, praca indywidualna
z dzieckiem,
8.30 - 9.00
gimnastyka poranna, przygotowanie do śniadania,
9.00 - 9.30
śniadanie, czynności porządkowe, higiena,
9.30 - 11.50
zajęcia dydaktyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia dodatkowe, spacery,
11.50 - 12.00
przygotowanie do obiadu,
12.00 - 12.30
obiad, czynności porządkowe,
12.30 - 14.00
zajęcia relaksacyjne, oglądanie ulubionych bajek, zabawy inspirowane przez
nauczyciela, leżakowanie,
14.00 - 14.10
podwieczorek,
14.10 - 16.30
podsumowanie dnia, zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci do domów,
Wypoczynek
Po obiedzie, będą prowadzone zajęcia wyciszające, dzieci korzystają ze sjesty
poobiedniej z możliwością snu. To czas relaksu przy łagodnej muzyce, słuchanie bajek
i opowiadań do poduszki. Sjesta poobiednia to nie tradycyjne leżakowanie. Jeśli dziecko nie
ma ochoty na spanie, to nie śpi, przegląda wtedy książki, słucha opowiadań bądź spokojnej
muzyki i odpoczywa. Jeśli dziecko nie ma potrzeby odpoczynku w ciągu dnia, uczestniczy
w zajęciach przy stolikach.
Wyżywienie
Posiłki zapewnia profesjonalna firma cateringowa DROMADER zapewniająca wysoki
standard usług. Menu opracowane jest specjalnie dla dzieci według wskazówek dietetyków.
Kadra
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych, doświadczonych oraz
entuzjastycznie nastawionych do swojej pracy wychowawców.
Sprzęt i wyposażenie
Punkt Przedszkolny EGO dysponuje nowoczesnym wyposażeniem, pomocami
dydaktycznymi i zabawkami. Wykorzystane rozwiązania technologiczne pozwalają prowadzić
zajęcia w sposób nowatorski.
Lokalizacja
Tarnowskie Góry, ul.Szwedzka 2 - oś. Przyjaźń.
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