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REKOMENDACJE

Moja córka uczęszcza do przedszkola yrafa od dwóch lat i zarówno ona, jak i rodzice
jesteśmy z niego zadowoleni.
Dla nas jednym z głównych kryteriów wyboru była codzienna komunikacja w języku
angielskim, co przedszkole oferuje za pośrednictwem jednego z dwóch nauczycieli
przypisanych do ka dej grupy, który zwraca się do dzieci tylko w tym języku. Dodatkowo, w
grupie córki jest wiele dzieci anglojęzycznych, co sprawia e dzieci mają nieustanny kontakt
z danym językiem. Przedszkole oferuje szereg stałych i ciekawych aktywności dla dzieci w
formie zabaw na basenie, jazdy konnej, dogoterapii, rytmiki czy jazdy konnej. Bardzo podoba
mi się, e zajęcia tematyczne dla dzieci poszerzające ich wiedzę i horyzonty o świecie, są
planowane z wyprzedzeniem i rodzice są o nich na bie ąco informowani.
Przedszkole ma swój własny, mały plac zabaw ale tak e urozmaica zabawę dzieci na
świe ym powietrzu zabierając je na inne, pobliskie place zabaw.
Nauczyciele są wybierani ze szczególną starannością i przechodzą dość pogłębiony proces
rekrutacji pod opieką psychologa. Są bardzo ciepli wobec dzieci i traktują je z szacunkiem,
anga ują w zabawę i dbają o ich dobre samopoczucie na co dzień. Jedynym mankamentem
jest rotacja opiekunów związana ze zmianami planów yciowych, jednak e administracja
przedszkola dokłada wszelkich starań by znale ć jak najszybciej zastępstwo.
Rodzice maja mo liwość regularnych spotkań z nauczycielami i rozmowy o samopoczuciu i
rozwoju dzieci w grupie a tak e w razie potrzeby mogą liczyć na pomoc psychologa.
Przedszkole posiada własną kuchnię, która pozwala na przygotowywanie posiłków na
miejscu i zapewnia ich najwy szą świe ość. Jadłospis jest urozmaicony. Opiekunowie tak e
przestrzegają wszelkich próśb dotyczących ograniczeń ywieniowych dzieci dotyczących
alergii.
Pomieszczenia w przedszkolu są bardzo czyste i sprzątane z du ą częstotliwością.
Dodatkowo, yrafa dysponuje swoim własnym transportem i oferuje dowo enie dzieci w
przypadku, gdy rodzince tego potrzebują.
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