
Aga’s little stars - domowe przedszkole w Newcastle, profesjonalna opieka i edukacja.

Wpisał Agnieszka Czekajło / Aga's little stars

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. Jestem zarejestrowaną przez OFSTED opiekunką do dzieci
(childminder-ką). Prowadze moje 
mini domowe przedszkole
od października 2010r. To praca o której zawsze marzylam i którą wykonuję z wielką
przyjemnością. Moje przedszkole to miejsce pełne kreatywnych zabaw oraz niezapomnianych
przygód.
  

Aga’s little stars mieści się w moim własnym domu. Mam uprawnienia do opieki nad dziećmi w
wieku od 0-15 lat.

Dzieci, ich unikalna osobowość, zachowanie oraz rozwój są moją pasją. Zawsze marzyłam
o pracy z nimi, więc teraz staram się urzeczywistnić swoje plany prowadząc '' Aga's little stars''
childminding services. 

Dzięki temu, że jestem zarejestrowana przez OFSTED, istnieje szansa dla rodziców na
dofinansowanie w opłacaniu za opiekę nad Dzieckiem
ze strony Tax Credit (do 80% w zaleznosci od dochodow). 

Przeszłam przez szeroki zakres kursów brytyjskich: 

    -  CACHE Level 3 Diploma for the Children and Young People’s Workforce (QCF) Early
Learning and Childcare Pathway;
    -  CACHE Level 3 Diploma in Home-based Childcare; 
    -  Paediatric Emergency First Aid; 
    -  LSCB Safeguarding Children Awareness Raising; 
    -  Common Assessment Framework (CAF) For Childminders. 
    -  Level 2 Award in Food Safety in Catering

Mam ogromne doświadczenie w opiece nad dziećmi w różnym wieku, jestem przede wszystkim
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mamą dwujki chłopców. To właśnie rola rodzica zainspirowała mnie do otwarcia ,,Aga's little
stars''. W poprzednich latach byłam Au Pair w austriackiej rodzinie z dwójka dzieci w wieku 2 i 5
lat. Byłam również Au Pair w holenderskiej rodzinie z czwórką dzieci 9, ( bliźniaki 14) oraz 18
lat. Pochodzę także z dużej rodziny, więc zawsze wokół mnie były dzieci.

Mogą Państwo stwierdzić, iż miałam szansę poznać wiele kultur, nowych ludzi. Jestem otwartą
oraz pełną pomysłów osobą. Aga's little stars to unikalne, pełne ciepła domowego, bezpieczne,
mające na uwadze zdrowie dziecka oraz przede wszystkim- co najważniejsze dla DZIECI pełne
zabawy miejsce.

Dzieci dla mnie są jak gwiazdeczki, które błyszczą przez cały czas. Zawsze chcę wspierać ich
rozwój oraz zainteresowania w zależności od etapu i rozwoju dziecka. Bazuję swoją wiedzę na
podstawie Early Years Foundation Stage, które potocznie nazywane jest ''biblia'' wszystkich
nauczycieli oraz osób zajmujących się opieką oraz edukacją dzieci w Anglii.

Mój dom oraz ogród spełnia wszystkie wymogi OFSTED; jest wyposażony w bramki
zabezpieczające wejście na schody, zatyczki zabezpieczające gniazdka elektryczne,
alarmy przeciwpożarowe oraz wiele innych.

Odwiedzamy lokalne parki, najbliższy z nich mieści się 10 minut od naszego domu, do którego
można dojść bez przechodzenia przez ulicę. Killingworth to bardzo malownicza i przyjazna
dzielnica, jest tu wiele ciekawych miejsc takich jak Wagonways, Kilingowrth lakes, gdzie
znajduje się również plac zabaw, oraz gdzie mamy okazje urządzić sobie piknik oraz karmimy
łabędzie, których jest tu niezliczona ilość:) 

Odwiedzamy również lokalne grupy zabaw dla dzieci, bibliotekę, soft play. Często wyjeżdżamy
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na plażę, Jesmond Dene, Discovery Museum do teatru, do kina, oraz wiele, wiele innych...
Jednym słowem dzieci mają zawsze ciekawy program tygodnia.
Godziny otwarcia:

    -  Poniedziałek 8:00-18:00
    -  Wtorek 8:00-18:00
    -  Środa 8:00-18:00
    -  Czwartek 8:00-18:00
    -  Piątek 8:00-18:00
    -  Sobota jedynie po wcześniejszym ustaleniu z rodzicami.

Jestem otwarta i elastyczna jeśli chodzi o negocjacje godzin.Cena za 1 godzinę:

    -  £3.90 (w cenę wliczone jest śniadanie, zdrowe przekąski, napoje oraz toddler group)

Adres:

    -  Garth 24, Newcastle (Killingworth), NE12 6HN

Zapraszam serdecznie!
Agnieszka Czekajło /„Aga's little stars”
tel: 07851 807 989
Aby wysłać wiadomość e-mail - kliknij tutaj...
Nasza strona na Facebook - kliknij tutaj...
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