Ważne pytania
Przed zapisaniem dziecka do żłobka macie Państwo wiele pytań co do
funkcjonowania naszej placówki i standardów opieki.
Oto kilka pytań które najczęściej padają z Państwa strony.
Mamy nadzieję ,że udzielone odpowiedzi pomogą Państwu rozwjać wątpliwości i
podjąć słuszną decyzję.

1. Ile dzieci przypada na jednego opiekuna?
Odp.: Zgodnie z Ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 na jednego opiekuna
przypada 8 dzieci – powyżej 1 roku życia, a do 1 roku życia – 5 dzieci.
2. Jak długo może przebywać dziecko w żłobku?
Odp.: Dziecko może przebywać w żłobku do 10 godzin w ciągu dnia.
3. Godziny otwarcia placówki?
Odp.: Żłobek jest czynny przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach
6:00 - 16:30.
4. Czy żłobek pracuje przez cały rok?
Odp.: Placówka pracuje 11 miesięcy w roku. W miesiącu lipcu lub sierpniu żłobek ma miesięczną przerwę
urlopową. Dokładny termin przerwy wakacyjnej podany jest w formie ogłoszenia zamieszczonego na
tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej żłobka.
5. Jak wygląda plan dnia w żłobku?
Odp.:
6.00 - 8.30
przyjmowanie dzieci
8.30 - 9.00
I śniadanie
9.00 - 11.30 zajęcia wychowawczo - edukacyjne i II śniadanie
11.30 - 12.00 obiad
12.00 - 14.00 leżakowanie
14.30 - 15.00 podwieczorek
15.00 - 16.30 gry i zabawy dowolne, odbieranie dzieci ze żłobka
Godziny mogą ulegać małym wahaniom.
Plan dnia w grupie"0" dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dzieci.
6. Ile posiłków spożywa dziecko w żłobku?
Odp.: Zapewniamy dzieciom 4 posiłki: pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad,
podwieczorek. Posiłki przygotowywane są w naszej kuchni pod okiem etatowego dietetyka. Są
dostosowane do potrzeb żywieniowych małych dzieci i odpowiednio zbilansowane - dostarczają
maluszkom wszystkich potrzebnych składników odżywczych a do tego są smaczne i kolorowe.
7. Jeżeli dziecko ma alergię czy dostaje inne posiłki?
Odp.: Nie. Stosujemy jedynie dietę eliminacyjną.
8. Ile miesięcy musi mieć dziecko, by było przyjęte do żłobka?

Odp.: Zgodnie z Ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3, przyjmujemy dzieci, które
ukończyły 20 tydzień życia.
9. Czy każde dziecko ma swój leżaczek?
Odp.: Tak, każde dziecko posiada swój leżaczek, który jest podpisany imieniem i nazwiskiem.
10. Czy dzieci chodzą na spacery?
Odp.: Tak, dzieci wychodzą do ogrodu przylegającego do żłobka oraz na taras.
11. Czy w żłobku są zajęcia dodatkowe?
Odp.: Tak, zajęcia rytmiczne.
12. Czy w żłobku mogę liczyć na pomoc specjalisty?
Odp.: Tak. W żłobku pracuje dietetyk, który czuwa nad prawidłowym żywieniem dzieci.
Z porad i pomocy logopedy oraz psychologa można korzystać podczas organizowanych konsultacji i
warsztatów. Zadaniem logopedy jest czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy wszystkich dzieci.
Psycholog pomaga dzieciom i ich rodzicom w procesie adaptacji w żłobku, dba o rozwój emocjonalny,
społeczny i psychomotoryczny.
13. Czy mogę zapisać dziecko, które jeszcze się nie narodziło?
Odp.: Dziecko można zapisać na listę oczekujących dopiero po urodzeniu.
14. Czy można dokonać zapisu dziecka telefonicznie?
Odp.: Niestety nie. Należy przyjść osobiście i wypełnić zobowiązanie.
15. Jakie są opłaty za korzystanie ze żłobka?
Odp.: Opłata miesięczna składa się :
●
●

opłaty stałej - 330zł na dziecko (opłata stała nie podlega zwrotowi)
opłaty za wyżywienie - wyliczanej wg stawki żywieniowej za każdy dzień pobytu dziecka - 6 zł

16. A co z opłatami za wyżywienie jeśli dziecko jest nieobecne w żłobku?
Odp.: Za każdy usprawiedliwiony (do godz. 9.00) dzień nieobecności dziecka - stawka żywieniowa podlega
odliczeniu w następnym miesiącu.
17. Jak mogę zrezygnować ze żłobka?
Odp.: Rodzic (opiekun prawny) może rozwiązać umowę w każdym czasie, informując uprzednio Dyrektora
żłobka w formie pisemnej z wyprzedzeniem lub w trybie natychmiastowym. W sytuacji zgłoszenia
rozwiązania umowy w trakcie trwania miesiąca opłata stała nie podlega zwrotowi.

