Wasilków, dn. 15 kwietnia 2016r.

Szanowni Państwo
Funkcjonariusze i Pracownicy Policji

Dyrektor przedszkoli partnerskich tj.: Przedszkola POZIOMKA i Przedszkola
HAPPY ma przyjemność poinformować, iż na rok szkolny 2016/2017 przygotowaliśmy
zniżki dla dzieci Funkcjonariuszy i Pracowników Policji, które w pierwszej kolejności
będą przyjmowane do naszych placówek.
Obecnie tworzymy dwie placówki w Białymstoku:
- Przedszkole POZIOMKA przy ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2 (os. Wygoda),
tel. 78 68 98 777, e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl, www.poziomkabialystok.pl
- Przedszkole Językowe HAPPY przy ul. Fabrycznej 8/U8 (os. Sienkiewicza),
tel. 720 820 678, e-mail: biuro.happy@gmail.com, www.przedszkole-happy.pl
oraz prowadzimy jedno przedszkole w Wasilkowie:
- Przedszkole HAPPY przy ul. Białostockiej 106A/U1 (os. Dolina Cisów),
tel. 720 820 678, e-mail: biuro.happy@gmail.com, www.przedszkole-happy.pl
Dla Państwa w naszych placówkach przygotowaliśmy specjalną ofertę:
1. pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola (wystarczy, że w formularzu online
odznaczą Państwo opcję „służby mundurowe”)
2. dogodna lokalizacja (do wyboru: centrum miasta ul. Fabryczna lub 42 Pułku Piechoty
lub Wasilków na obrzeżach miasta)
3. szeroki wachlarz zajęć dodatkowych oraz opieka wysoko wykwalifikowanej,
doświadczonej i kochającej dzieci kadry pedagogicznej,
4. atrakcyjne zniżki:
- czesne miesięczne 350 zł (najniższe w Białymstoku),
- wyżywienie: stawka dzienna 4 zł (50% zniżki),
- jednorazowa opłata wpisowa 350 zł (15 % zniżki).
W celu uatrakcyjnienia oferty prowadzone są starania, aby w placówkach
obowiązywały warunki jak w przedszkolach publicznych na terenie Białegostoku. Zostały
również złożone dwa projekty o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, pierwszy
pt. „HAPPY - mały świat szczęśliwych dzieci” oraz drugi „Słoneczna Planeta” w ramach,
których zaplanowano sfinansowanie opłat czesnego, a rodzicie pokrywaliby jedynie
koszt wyżywienia. Obecnie jednak trwa rekrutacja przedszkolaków
na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem zniżek dla Funkcjonariuszy
i Pracowników Policji.

W celu zapoznania się z pełną ofertą, jak też szczegółowymi warunkami, jakie
przygotowujemy zapraszamy Państwa:
- na Dni Otwarte do naszego Przedszkola HAPPY w Wasilkowie już 19
kwietnia 2016 r. w godz. 9:00 – 18:30 (zapisy tel. 720 820 678),
- do odwiedzenia naszych stron internetowych i facebooka,
- zapoznania się z materiałami promocyjnymi.
Rozpoczęcie działalności przedszkoli w Białymstoku zaplanowano na dzień
1 września 2016r. wówczas w naszych placówkach będziemy posiadać 120 miejsc dla
dzieci w wieku od 2 do 6 lat, którym ponadto zapewnimy:
- codziennie zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 6.30 –
17.30 przez 12 miesięcy w roku;
- zajęcia dodatkowe dostosowane do wieku i potrzeb dzieci do wyboru m.in.: języki obce
i zajęcia dodatkowe;
- zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna, wczesne
wspomaganie rozwoju, indywidualne zajęcia dla dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznych;
- uroczystości i imprezy na terenie przedszkola, spotkania integracyjne w plenerze;
- pełnowartościowe posiłki - w formie cateringu z możliwością stosowania
zindywidualizowanej diety zaleconej przez lekarza.
Organ prowadzący przedszkola posiada doświadczenie w organizacji działalności
dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, świadczy usługi o wysokim standardzie,
zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Mając na uwadze powyższe zapraszamy
do wyboru naszych Przedszkoli.

Z wyrazami szacunku,

Joanna Misiuk
dyrektor przedszkola

