
  

KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 

 

 

 

1.Każde dziecko posiada indywidualną szafkę oznaczoną 

numerkiem. W szafce powinny znajdować się: podkoszulka, 

wierzchnia bluzka, majteczki, rajstopy, body, spodnie, 

pampersy. Dzieci młodsze, które korzystają z butelek, 

smoczków należy wyposażyć te akcesoria. Smoczki powinny 

być zabezpieczone w pudełeczkach oraz podpisane nazwiskiem i imieniem.  

2.Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 6 .30.  - 16.30.  

3.Dziecko ze żłobka mogą odebrać rodzice, opiekunowie lub osoba pełnoletnia wymieniona   

w upoważnieniu, znajdującym się we wniosku o przyjęcie dziecka. W razie choroby podczas pobytu dziecka  

w żłobku natychmiast powiadamiani są rodzice telefonicznie.   

4.Do żłobka nie mogą uczęszczać dzieci chore.  N I E    P O D A J E M Y    L E K Ó W.  Dyrektor lub opiekun może żądać 

od rodzica zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  

w uczęszczaniu do żłobka.  

5.Za pobyt dziecka w żłobku składają się następujące opłaty miesięczne:  

                       Opłata za pobyt miesięczna  - 10% minimalnego wynagrodzenia   

                       Wyżywienie                          - 4,50 zł  x ilość dni w danym  miesiącu     

Opłatę za  żłobek  wnosimy we wskazanej kwocie i wyznaczonym  terminie. Informacje  dotyczące płatności ( kwota do zapłaty) 

są przekazywane rodzicom/opiekunom  do 5- go każdego miesiąca.  Płatność wnosimy w formie przelewu lub wpłaty na 

wskazany rachunek bankowy( dane do płatności znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka na stronie żłobka  

www.zlobekskierniewice.pl lub na tablicy ogłoszeń).  

6.W czasie pobytu w żłobku dzieci otrzymują następujące posiłki : 

              -   śniadanie   

          -  obiad składający się z dwóch dań  

          -  podwieczorek  

Wszystkie posiłki podawane są  zgodnie z normami żywieniowymi. Jadłospis wywieszony jest  na tablicy ogłoszeń oraz 

publikowany jest na stronie internetowej żłobka.  

7.Dzieci nowoprzyjęte przynoszą wyprawkę higieniczną 1x na cały pobyt, wyprawka nie podlega zwrotowi. 

Wyprawka składa się z:   

5 szt.  śliniaków materiałowych z ceratką  

2 op.  papieru  toaletowego miękkiego (16 rolek) 

10 op.  chusteczek pielęgnacyjnych, nawilżonych. 

8.Telefony kontaktowe do placówek 

Rawska 58 – Sekretariat: 46 880 92 92, Opiekunowie: 506995810, Dyrektor żłobka: 509 784 161 

Wańkowicza 10 -   46 833 55 22 lub 509 784 227 

Pomologiczna 6 -   46 811 50 23 lub 509 784 228 

Adres strony internetowej- www.zlobekskierniewice.pl   

e-mail: zlobekmiejskiskc10@onet.pl- Siedziba ul. Rawska 58                

biuro@zlobekskierniewice.pl- Siedziba ul. Rawska 58               

wankowicza@zlobekskierniewice.pl- Filia ul. Wańkowicza 10               

pomologiczna@zlobekskierniewice.pl- Filia ul. Pomologiczna 6  

9.W przypadku  dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty w siedzibie żłobka przy  ul. Rawskiej 58 pokój nr 2 

lub 3, telefonicznie lub drogą e-mail.  

Prosimy o wyjaśnianie wszystkich wątpliwości na bieżąco. Ułatwi to Państwu współpracę  z opiekunami i dyrekcją 

placówki.   

Zapraszamy do kontaktu.  
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