O przedszkol
u
Przedszkole “Klub Młodego Odkrywcy”
powstało w 2010 roku.
Od samego początku założeniem naszej
placówki było stworzenie dzieciom możliwie
najlepszych i przyjaznych warunków do ich
rozwoju.
Nasze przedszkole spełnia warunki
wytyczone przez Tusla oraz HSE, ale
realizuje program polskiej podstawy
programowej. Jednym z głównych założeń
naszego przedszkola jest mówić, myśleć i
czuć po polsku.
Według autorytetów z dziedziny
językoznastwa, aby zapewnić dziecku
prawidłowy rozwój, należy używać w
kontaktach z nim bogatego słownictwa i
złożonych struktur gramatycznych. Należy
więc rozmawiać z dzieckiem w tym języku,
który znamy najlepiej.
“Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo wiedzieć chciało.”
Janusz Korczak

Zki
m współpracuj
emy?

W trosce o utrzymanie najwyższego standardu
współpracujemy z wieloma instytucjami.
Early Childhood Ireland jest odpowiedzialne
za opieke merytoryczną jak i weryfikowanie
nauczycieli pod względem niekaralności.
Tusla to najważniejszy organ w państwie
irlandzkim odpowiedzialny za
przeprowadzanie regularnych inspekcji w
przedszkolach. Pobal to organizacja, dzięki
której możemy oferować programy takie jak
ECCE, CETS lub CCSP. DCYA, dba o
kwalifikacje naszych nauczycieli i jest
organizatorem wielu konferencji naukowych.
HSE dba o kontrole jakości wody pitnej i
ogólnej czystości w przedszkolu, tak jak w
Polsce robi to regularnie Sanepid. Nasze
przedszkole jest zarejestrowane we
wszystkich placówkach wymieniowych wyżej.
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Klub Młodego Odkrywcy znajduje się w
Blanchardstown tuż przy wjeździe do
Northwest Business Park co jest dużym
udogonieniem dla rodziców. Budynek spełnia
wszystkie wymogi prawne i oferuje ponad
230m2 miejsca do zabawy. Dzieci mają do
dyspozycji jeden duży pokój na parterze
wraz z całorocznym, wewnętrznym placem
zabaw o powierzchni ponad 80m2, który jest
perełką naszego przedszkola. Dodatkowo w
ciepłe dni, dzieci mogą korzystać z dużego
placu zabaw na świeżym powietrzu, gdzie
bezpiecznie mogą się bawić na miękkiej
sztucznej trawie. Toalety wyposażone są
tak, aby każda grupa wiekowa mogła z nich
korzystać bezpiecznie.
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Na górze do dyspozycji mamy dwa pokoje.
Pierwszy pokój jest używany do zabaw i
został wyposażony w zabawki dla
najmłodszej grupy wiekowej. W drugim
pokoju dzieci leżakują i śpią - mniejsze
dzieci w łóżeczkach, a większe na
materacach. Każde dziecko ma swoją własną
półke na pieluszki, kocyki i smoczki. W
toalecie dla maluchów znajduje się
przewijak oraz umywalka do codziennej
higieny dzieci.
Pokójzabaw
dl
a mal
uchów
Pokójdo spani
a
il
eżakowani
a

Toal
et
a iprzewi
j
ak
dl
a mal
uchów

Grupy wi
ekowe

CIEKAWSCY
6 - 12 MIESIĘCY

Nasze najmłodsze maluszki
uwielbiają słuchać muzyki,
oglądać ilustracje w
książeczkach i słuchać
bajek, co kształtuje ich
wyobraźnię i wspomaga rozwój
mowy. Dzięki codziennym
zabawom konstrukcyjno
manipulacyjnym kształtują
koordynację
wzrokowo-ruchową, zręczność
i koncentracje.
POSZUKIWACZE
12 - 24 MIESIĘCY

Choć jeszcze są mali,
chętnie biorą udział w
zabawach, zajęciach, uczą
się zasad współżycia w
grupie rówieśniczej oraz
samodzielności. Bardzo lubią
śpiewać i tańczyć. W
przedszkolu zdobywają nowe
doświadczenia. Każdego dnia
coraz odważniej i radośniej
przekraczają próg naszego
przedszkola.

ODKRYWCY
24 - 48 MIESIĘCY

To już stali bywalcy, którzy
doskonale czują się w grupie
rówieśniczej. Każdego dnia
uczą się niezależności,
uspołecznienia. Są pogodne,
otwarte, ciekawe i aktywne
podczas zabaw. Cudowne jest
to, że potrafią pocieszyć
smutnego kolegę i koleżankę,
pomagając sobie wzajemnie.
Znają zasady zachowania w
grupie.

Kadra pedagogi
czna
Jedno z najważnieszych ogniw w przedszkolu
to nauczyciele. Proces wyboru nowego
nauczyciela jest powolny i wymaga dużo
przemyśleń. Staramy się dobierać
nauczycieli na podstawie wyznaczonych
przez nas norm. Przede wszystkim,
nauczyciel powinien mieć kilkuletnie
doświadczenie w pracy z dziećmi. Wybieramy
nauczycieli, którzy pracowali już kiedyś w
przedszkolu lub w szkole. Do opieki
naszych maluchów często zatrudniamy osoby,
które same są rodzicami i tym lepiej znają
temat wychowania dzieci. Każdy z naszych
nauczycieli przechodzi system weryfikacji
niekaralności i posiada referencje, które
są osobiście weryfikowane przez panią
dyrektor.

Bl
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Dla rodzica ważne są
uaktualnienia z dnia
dziecka. Każde dziecko
posiada dzienniczek
przedszkolaka w którym
zapisywane są
najważniejsze informacje
takie jak czas snu, zmiana
pieluch, rodzaj zajęć i
posiłków w ciągu dnia.
Nauczyciele prowadzą też przedszkolny blog
i stronę na Facebooku, gdzie codziennie
zamieszczają zdjęcia z zajęć dla dzieci.

Bezpi
eczeńst
wo
CCTV
W myśl zasady “bezpieczeństwo przede
wszystkim” w naszym przedszkolu
zaimplementowaliśmy szereg metod w trosce
o nasze dzieci. W każdym pokoju znajdują
się kamery monitoringu. W sumie 8 kamer
rejestruje wszystko co dzieje się w
przedszkolu.

Al
arm przeci
wpożarowy
W całym budynku zainstalowane są czujniki
dymu i najnowszej generacji alarm
przeciwpożarowy oraz gaśnice. Co miesiąc
nauczyciele wraz z dziećmi trenują na
wypadek pożaru pod czujnym okiem osoby
odpowiedzialnej za trening
Pi
erwsza pomoc
Każdy nauczyciel ma obowiązek posiadania
podstawowych zdolności z zakresu pierwszej
pomocy. Kurs pierwszej pomocy jest
odnawiany co dwa lata, dla utrwalenia
wiedzy.
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Przedszkole to nie tylko świetna zabawa,
ale też miejsce gdzie nasi podopieczni
rozwijają się i poznają świat poprzez
naukę. Nauczyciele Klubu Młodego Odkrywcy
stworzyli i nadal udoskonalają plan, który
pomaga im w:
* rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu
czynności intelektualnych
* kształtowaniu u dzieci odporności
emocjonalnej koniecznej do racjonalnego
radzenia sobie w nowych i trudnych
sytuacjach
* rozwijaniu umiejętnosci społecznych
dzieci
* dbaniu o zdrowie dzieci i ich sprawność
fizyczną
* zapewnienie dzieciom lepszych szans
edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności
Na każdy tydzień w roku przygotowany jest
nowy temat, a każdy dzień to poznawanie
coraz to nowszych zagadnień z otaczającego
nas świata.

ECCEii
nne programy rządowe
Nasze przedszkole oferuje program ECCE oraz
inne programy rządowe w ramach kontraktów
TEC. Co roku oferujemy limitowaną liczbę
miejsc dla dzieci, które kwalifikują sie na
poszczególne programy.
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Każdy dzień wygląda inaczej, natomiast w
każdym dniu znajdują się elementy wspólne
takie jak posiłki, czas na odpoczynek i
zabawę. Przykładowy dzień wygląda
następująco:
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Kont
akt
Jeżeli chcesz dowiedzieć się
więcej, odwiedź naszą stronę
internetową lub zadzwoń w celu
umówienia się na spotkanie.
Klub Młodego Odkrywcy
Unit F1, Bymac Center
Northwest Business Park
Blanchardstown
Dublin 15
01 885 3763
085 786 4040
085 178 6288
info@polskieprzedszkole.ie
www.polskieprzedszkole.ie
facebook.com/przedszkoleDublin

