INFORMACJE DLA RODZICÓW
Żłobek „Świat Maluszka” Agnieszka Nochowska, Anna Sobkowiak S.C.
Os. 700-lecia 8a/1-2, 63-800 Gostyń
NIP 696 187 78 65
Telefony:

Agnieszka Nochowska: 725 617 006;

Anna Sobkowiak 668 817 194

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W związku z pandemią COVID-19 informacje ogólne uległy zmianie. Wszystkie zmiany zapisane są w dokumencie
Procedury- Żłobek Świat Maluszka. Prosimy o dokładnie zapoznanie się z nimi.
Procedury zostają wysłane na adres e-mail rodziców.

1.

Opiekunki w żłobku:

Anna Sobkowiak, Agnieszka Nochowska, Justyna Danielczyk, Julita Sadowska, Agata Łukaszczyk
Pielęgniarka: Joanna Lis
Każda osoba ma odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie do pracy z małymi dziećmi.
2.

Godziny otwarcia: 5.30-17.00 ( o przyjściu dziecka o godzinie 5:30 prosimy informować dzień wcześniej w innym
przypadku żłobek otwierany jest o godzinie 6:00 )
Na czas pandemii godziny otwarcia od 6:30 do 16:00

3.

Opłaty miesięczne wynoszą:

Opłata stała – 230 zł
Opłata za wyżywienie- 10.00 zł dziennie
Opłaty dodatkowe jednorazowe:
- 150 zł Płatne do końca września. Składka ta jest przeznaczana na prezenty dla dzieci na: Mikołaj, Boże Narodzenie,
Wielkanoc i Dzień Dziecka. W przypadku rezygnacji opłata ta nie ulega zwrocie.
- Ubezpieczenie na rok 43 zł– szkody dotyczą wypadków w żłobku i w domu.

Pieniądze za pobyt dziecka w żłobku zbierane są do 10 dnia każdego miesiąca. Opłata stała wynosi 230 zł ( za dany
miesiąc np. wrzesień) plus opłata za wyżywienie.
Opłaty naliczane są w następujący sposób: wrzesień 230 zł + 150 zł za prezenty + ubezpieczenie.
Październik: 230 zł opłata stała + ilość dni jakie dziecko uczęszczało do żłobka w poprzednim miesiącu czyli wrześniu.
Jeśli dziecko było 20 dni w miesiącu wrzesień doliczamy 10 zł x 20 dni. Czyli 230 zł = 200 zł za wyżywienie.
Brak opłaty wpisowej.
4.

Dzieci dostają od Żłobka „Świat Maluszka”:, kubek „niekapek” oraz szklankę, talerzyk i sztućce, łóżeczko lub
leżaczek, czystą pościel oraz pościel na zmianę, nocnik.

5.

W okresie letnim rodzice dostają pościel do wyprania raz w tygodniu w każdy piątek. W okresie zimowym – raz na
dwa tygodnie w okresie letnim.

6.

Posiłki:

Śniadanie 8:00,
Obiad- drugie danie: 11:00,
Obiad- zupa: 13:30
Podwieczorek: 15:30

7.

Wyprawka maluszka:

Pampersy - ( prosimy przynosić w całych paczkach, podpisać imieniem i nazwiskiem opakowanie), papcie, butelka do
mleka oraz herbaty jeśli dziecko używa, mleko (jeśli dziecko nadal pije), chusteczki nawilżające, ubrania na zmianę,
smoczek, pieluszka lub maskotka.
Prosimy, aby dzieci miały pampersy NIE pieluchomajtki.
Wszystko prosimy podpisać.
8.

Na wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka prosimy, aby w rubryce „uwagi o dziecku” napisać: o których godzinach
dziecko je posiłki, w jakich godzinach pije mleko i jakich proporcjach, o których godzinach chodzi dziecko spać, jak
zasypia, czy jest na coś uczulone itp. Można również na odwrocie strony napisać najważniejsze informacje o
dziecku przydatne dla Nas w pracy.

9.

Każdy rodzic ma do wypełnienia: wniosek o przyjęcie, umowę składającą się z dwóch egzemplarzy- jedna na Nas
druga dla Państwa, zaświadczenie, oświadczenie o uczęszczaniu do Żłobka, zgodę na udostępnianie zdjęć w
Internecie, zgoda na wyjście dzieci poza teren Żłobka, Rodo- ochrona danych osobowych, zaświadczenie o
zdrowiu dziecka na czas COVID-19

10. Miejsce na wózek dziecięcy znajduje się przed wejściem do Żłobka po lewej stronie. Podczas złej pogody wózki
wprowadzane są na klatkę schodową- prosimy je złożyć
11. Promocja dla rodzeństwa: Jeśli rodzic chce zapisać dwójkę dzieci- to opłata stała dla drugiego dziecka jest o
50 zł mniejsza.

