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Oferta edukacyjna na 2023/2024

Oferta dla dzieci w wieku przedszkolnych uwzględnia wszystkie niezbędne elementy potrzebne do realizacji 
polskiej podstawy programowej zgodnie z metodyką IB oraz pełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczej 
w przedszkolu. Przyjęcie do przedszkola potwierdza podpisana przez obojga Rodziców lub Opiekunów 
umowa o kształcenie i uregulowanie opłaty wpisowej.

Oferta jest tak skonstruowana, aby rodzice nie musieli zajmować się  sprawami związanymi z zakupem 
wyprawki oraz ewentualnym jej uzupełnieniem w ciągu roku przedszkolnego. Takie rozwiązanie jest wygodne 
i komfortowe także dla naszych przedszkolaków, które zawsze mają zapewnione w przedszkolu materiały 
edukacyjne na zajęcia. Wycieczki, na które dzieci wyjeżdżają, aby poszerzyć swoją wiedzę o danym projekcie, 
są także ujęte w czesnym. 

W sierpniu przedszkole jest czynne przez ok. pół miesiąca – dokładne daty są podane w komunikatach dyrekcji 
na każdy rok przedszkolny. Przerwa w działaniu przedszkola jest potrzebna na przeprowadzenie koniecznych 
remontów, napraw, odmalowania sal oraz dokładnego wyczyszczenia wszystkich mebli, zabawek, materiałów 
edukacyjnych, dywanów. Jest to także czas potrzebny do szkoleń nauczycieli i przygotowania się do kolejnego 
roku przedszkolnego.

„Przyszłość czeka - przygotuj na nią swoje dziecko”

„Inwestowanie w wiedzę 
zawsze przynosi 
największe zyski”                                                   

~Benjamin Franklin
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• opiekę dwóch nauczycieli w grupie: 
polskojęzycznego i anglojęzycznego

• stosowanie metodyki IB w zakresie programu 
Primary Years Programme,

• realizację polskiej podstawy programowej przez 
cały rok przedszkolny zgodnie z wytycznymi 
i terminami rozpoczęcia i zakończenia roku 
szkolnego ogłoszonymi przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki, 

• edukację dwujęzyczną w języku polskim i języku 
angielskim:
- 5 godz. zajęć projektowych tygodniowo 
w języku polskim i angielskim
- 5 godz. tygodniowo zajęć z języka angielskiego 
metodą Jolly Phonics,

• 1 godz. Tygodniowo rytmiki/logorytmiki, 
• 1 godz. gimnastyki korekcyjnej,
• korzystanie z aplikacji wspierającej edukację 

w programach IB PYP, 
• opiekę przedszkolną od 7:30 do 17:30
• pomoce dydaktyczne (w trakcie trwania roku 

szkolnego)

• materiały edukacyjne (bloki, teczki, papiery 
kolorowe, farby, kredki, zeszyty, segregatory na 
portfolia itp.), 

• wycieczki projektowe w trakcie trwania zajęć 
lekcyjnych (jednodniowe, na terenie Małopolski)
zgodnie z programem IB oraz tematycznie 
dostosowane do aktualnie realizowanego bloku 
badawczego,

• warsztaty organizowane zgodnie z bieżącym 
blokiem badawczym,

• opiekę psychologa i pedagoga,
• diagnozę logopedyczną,
• udział w eventach i konkursach przedszkolnych,
• dla dzieci z zerówki – badanie gotowości szkolnej,
• ubezpieczenie NNW szkolne dla ucznia.

Czesne nie zawiera: 
obowiązkowego wyżywienia, obuwia i ubrania 
zamiennego, stroju na zajęcia sportowe, zajęć 
dodatkowych (w tym logopedycznych). 

Czesne zawiera:
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Opłata wpisowa:
1 500 PLN - jednorazowa opłata wpisowa na cały cykl edukacji w przedszkolu.

Wysokość czesnego w grupach przedszkolnych dla uczniów  3, 4 i 5 letnich na rok  przedszkolny 2023/2024

- 19 140 opłata roczna lub rozłożona na 10 miesięcy, płatna do 5 każdego miesiąca (cena zawiera zniżkę 10% 
za zgodę na publikacje wizerunku)

Wysokość czesnego w zerówce na rok przedszkolny  2023/2024

- 21 320 opłata roczna lub rozłożona na 10 miesięcy, płatna do 5 każdego miesiąca (cena zawiera zniżkę 10% 
za zgodę na publikacje wizerunku)

Bonusy:
✓ Zniżka lojalnościowa: 0,5 % za każdy rok ciągłej czyli nieprzerwanej edukacji dziecka w Open Future –

możliwe aż do 8% zniżki przy zapisie od przedszkola do liceum.
✓ 10% na drugie dziecko. 
✓ 20% na trzecie dziecko.
✓ 30% na czwarte i kolejne dziecko.
✓ Badanie (bezpłatnie) gotowości szkolnej dla dzieci uczęszczających do zerówki Open Future. 
✓ Diagnoza logopedyczna 
✓ Pierwszeństwo zapisu do szkoły podstawowej mają wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, 

rodzeństwo ich oraz uczniów ze szkoły podstawowej i liceum Open Future International School oraz 
Przedszkola Open Future. 

„Daj światu to, co masz 
najlepszego. Wówczas 
najlepsze wróci do Ciebie”       

~Madeline Bridges
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„Połączenie sił to początek, 
pozostanie razem to postęp, 
wspólna praca to sukces” 

~Henry Ford

Rekrutacja – przedszkole

Procedura rekrutacyjna:
1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego 

znajdującego się na naszej stronie internetowej: 
www.openfuture.edu.pl.

2. Spotkanie z przedstawicielem oraz/lub 
dyrektorem przedszkola.

3. Rozpoczęcie procedury przyjęcia – tydzień 
próbny dziecka w przedszkolu.

4. Podpisanie umowy o kształcenie wraz 
z załącznikami oraz dostarczenie wymaganych 
dokumentów. 

5. Rozpoczęcie uczęszczania do przedszkola.

Gwarantujemy i polecamy bezpłatny tydzień próbny 
dla rekrutowanych dzieci w ciągu całego roku. 
Podczas takiego tygodnia wymagane jest jedynie 
opłacenie z góry za zamówione posiłki dla swojego 
dziecka. 

✓ Nabór uzupełniający trwa przez cały rok, aż do 
wyczerpania wolnych miejsc, przy zachowaniu 
zasady, że pierwszeństwo ma rodzeństwo dzieci 
z przedszkola oraz uczniów ze szkoły podstawowej 
i liceum Open Future International School and 
Preschool.

✓ Miejsca w klasach pierwszych szkoły podstawowej 
Open Future International School są 
zarezerwowane dla dzieci uczęszczających do 
zerówek przedszkola Open Future. Z tego 
powodu, aby mieć gwarancję miejsca w 1 klasie 
szkoły podstawowej, należy być uczniem zerówki 
Open Future. 

✓ Decyduje kolejność zgłoszeń, przejście procesu 
rekrutacyjnego i podpisanie przez rodziców 
umowy o kształcenie.

. 
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Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy serdecznie do współpracy ☺

Przyszłość czeka
przygotuj na nią swoje dziecko

www.openfuture.edu.pl


