Przedszkolny przewodnik „Co słychać?”
środek w tym przypadku trudno znaleźć,
bo nawet jeśli byśmy zmienili zasady naborów, to zawsze ktoś będzie poszkodowany.
Problemem w mińskich przedszkolach
publicznych z pewnością jest też zbyt mała
liczba grup integracyjnych. W zasadzie
jest tylko jedna placówka przyjmująca
dzieci w wieku lat trzech do takiej grupy i
znajduje się na ul. Tuwima. Jest to znaczne
utrudnienie dla ludzi z chorymi dziećmi.
Wielu rodziców staje również przed
dylematem, jakie przedszkole wybrać?
Publiczne? Prywatne? Jakie są między
nimi różnice? Zdania w tym temacie są
podzielone. Rodzice, których pociechy
chodzą do przedszkoli prywatnych w większości za plus tych placówek podają dużą
liczbę zajęć pozaprogramowych czy lepszą organizację czasu dzieci. Ale też nie
wszyscy. Rodzice, którzy mieli styczność z
placówkami obu typów, bo jedno dziecko
chodziło lub chodzi do przedszkola niepublicznego, a drugie do państwowego lub
w międzyczasie zmieniali placówkę, gdyż
coś im nie odpowiadało, twierdzą, że w zasadzie najważniejszy w tym wszystkim jest
człowiek tzn. opiekunka, na jaką się trafi.
- Ważne, żeby lubiła dzieci, a one ją i
żeby do niej lgnęły – tłumaczy jeden z rodziców. Dziecko w przedszkolu powinno
czuć się jak w domu i chcieć tam chodzić,
a nie cofać się w bramce z płaczem.
Dobra „ciocia” w przedszkolu to
podstawa. Ale jak taką znaleźć? Najprościej popytać znajomych, którzy mają
lub mieli doświadczenie w tym temacie.
Jest też inna możliwość, po prostu spędzić
trochę czasu w placówce, do której chcemy
oddać dziecko i poobserwować podejście
personelu do podopiecznych i inne istotne
dla nas kwestie.
O tym, że temat wyboru dobrego
przedszkola jest istotny możemy się przekonać, wchodząc na różne fora interneto-

we, także mińskie, gdzie od
początku miesiąca pojawiło
się wiele nowych wątków
dotyczących zagadnienia. I
tak jeden z forumowiczów
słusznie zauważył, że każdy
dla swojego dziecka wybiera
to co najlepsze, tylko niech
dokonuje tego wyboru świadomie a nie dlatego, że dziecko nie dostało się do państwowego przedszkola, a te w
Mińsku co roku są oblegane.
Przed dokonaniem ostatecznego wyboru należy zatem dowiedzieć się więcej o
miejscu, gdzie się oddaje dziecko, sprawdzić warunki, opiekę, przygotowanie, tak
by nie mieć później samemu do siebie
pretensji.Można zdać się na polecenie, ale

Musi się podobać dzieciom...
jak wiadomo, zdania i opinie często bywają podzielone, a i nie wszyscy mają takie
same wymagania, a czasami kompletnie
różne oczekiwania. (mb)

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

- Angielski dla dzieci i młodzieży
- Klubik rodzica i maluszka

- Młody podróżnik (kl. I-VI)
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- Super uczeń- przygotowanie do I kl.
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- Klubik malucha (2-4l)
poranny i popołudniowy

U
- Urodzinki,
animator
- Warsztaty dla rodziców
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