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Start zajęć w ostatnim tygodniu września

Ilość zajęć w roku 31

Wykaz dni wolnych:

Centrum Edukacji Małgorzata Ilnicka
ul. Jantarowa 13/2
81-187 Gdynia

Rada Rodziców ŻŁOBEK KONICZYNKA

             Poniżej przedstawiam ofertę na prowadzenie zajęć z j. angielskiego dla dzieci w wieku 1,5 – 3 lat
uczęszczających do Żłobka Koniczynka.

OFERTA

             Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem założeń metody Leo English, która wykorzystuje naturalny

proces nabywania przez dzieci umiejętności językowych i komunikowania się w j. angielskim. Na zajęciach

mówimy do dzieci tylko w j. angielskim poprzez właściwy dobór słów wspierając się gestami, zastosowaniem

dramy, zabawy, aktywności ruchowych (Total Physical Response), muzyki oraz wykorzystanie techniki globalnego

czytania dla wszystkich grup wiekowych.

              Zajęcia 1 raz w tygodniu każdorazowo po 20 min. Podział na grupy wiekowo. Start zajęć około godziny

9:00 (szczegóły do ustalenia z Dyrektorem placówki). Istnieje możliwość stworzenia grup jedna po drugiej. 

Płatność:

38 zł /os./ miesiąc (ryczałt) - grupa od 7 do 12 dzieci

1 raz na miesiąc z góry przelewem na konto przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, lub z góry za cały rok

nauki przed pierwszymi zajęciami na konto: 

Centrum Edukacji Małgorzata Ilnicka nr 83 1870 1045 2078 1039 6136 0001

Organizacja pracy:

PAŹDZIERNIK - 31
LISTOPAD - 11 do 15
GRUDZIEŃ - 21 do 31
STYCZEŃ - 01 do 10
LUTY - 01 do 14
MARZEC - 29 do 31
KWIECIEŃ - 01 do 06
MAJ - 01 do 03
CZERWIEC - 03 do 06 i od 29.06



Dzień zajęć do uzgodnienia z dyrekcją żłobka

Każdy rodzic zainteresowany zajęciami j. ang. dla swojej pociechy wypełnia formularz podając imię i nazwisko

dziecka, grupę do której uczęszcza dziecko oraz adres e-mail do kontaktu.

Aby wypełnić formularz zeskanuj poniższy kod QR lub wejdź w link: https://forms.gle/UnytXmrL8jt3iZQ56

Rezygnację z zajęć w ciągu roku przyjmujemy pod adresem e-mail: gdynia@leonardoschool.pl

Brak wpłaty za kolejny miesiąc jest rozumiany jako rezygnacja i Państwa pociecha nie zostanie zabrana na

kolejne zajęcia

Założenia organizacyjne:

             Przed rozpoczęciem współpracy niezbędna będzie zgoda Dyrekcji na prowadzenie zajęć oraz znalezienie

dogodnego miejsca w sali/salach, tak aby dzieci mogły skoncentrować się na zajęciach oraz abyśmy

nie przeszkadzali innym dzieciom. Na sali obecny jest jeden z opiekunów grupy.

            W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.

Z poważaniem,

Małgorzata Ilnicka

tel. 509 203 761
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