
Szanowni Państwo! 
  

W związku z profilem językowym naszego żłobka na naszej stronie internetowej 

wesolebabelki.pl umieściliśmy teksty wierszyków, rymowanek oraz piosenek do osłuchania 

dla dzieci w języku polskim, angielskim i rosyjskim ( zakładka aktualności). 

Bardzo prosimy w ostatni tydzień każdego miesiąca ubierać dziecko w wyznaczony w danym miesiącu 

kolor. Wrzesień-żółty, październik-niebieski, listopad-pomarańczowy, grudzień-czerwony, styczeń-biały, 

luty-różowy, marzec- szary, kwiecień- czarny, maj-zielony, czerwiec-żółty, lipiec-niebieski, sierpień- 

brązowy. 

  

Rodzice zobowiązani są do: 

Przyprowadzania dziecka nie później niż do godziny 8:15-rozebrać dziecko w szatni i 

przekazać je nauczycielowi/opiekunowi. 

Dzieci są przeprowadzane i odbierane ze żłobka przez rodziców i opiekunów  prawnych lub 

pisemnie przez nich upoważnione inne osoby dorosłe, gwarantujące dziecku pełne 

bezpieczeństwo w drodze do domu, a wymienione w pisemnym wykazie osób 

upoważnionych do jego odbioru. 

Nie dopuszcza się odbieranie dzieci przez osoby nieletnie, nawet za zgodą rodziców ( 

opiekunów prawnych). 

Dziecko, które nie zostało odebrane w uzgodnionym czasie pozostaje w żłobku pod opieką 

nauczyciela/opiekuna, a za  dodatkowy czas pobytu naliczana jest odpłatność w/g ustalonej 

stawki w umowie. 

Przyprowadzanie do Żłobka Dziecka wyłącznie zdrowego. 

Natychmiastowego zawiadamiania Żłobka w przypadku wystąpienia u Dziecka choroby 

zakaźnej lub innej mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług Żłobka lub 

na personel Żłobka; 

Pod czas wizyty kontrolnej  po przebyciu infekcji, rodzic powinien wziąć u lekarza 

zaświadczenie o stanie zdrowia Dziecka, z którego będzie wynikać, że Dziecko jest zdrowe, 

brak przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu dziecka w żłobku lub jego stan zdrowia nie 

zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu Żłobka. 

W sytuacji, gdy personel Żłobka odmówi przyjęcia Dziecka do Żłobka ze względu na 

występujące u niego widoczne objawy choroby. Rodzic powinien zbadać dziecko u lekarza i 

przynieść  do żłobka zaświadczenie, że Dziecko jest zdrowe, brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do pobytu dziecka w żłobku  lub jego stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych 

dzieci i personelu Żłobka. 

Bez zaświadczenia  od lekarza dziecko nie będzie przyjęto do żłobka w celach 

bezpieczeństwa innych dzieci. Jeśli  stan zdrowia dziecka podczas jego pobytu w Żłobku 

pogorszył się. Rodzice zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie 

pogorszenia.                                                                                      



Rodzice mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 90 minut. W innym 

przypadku personel wzywa lekarza i rodzice ponoszą koszt wizyty. 

Personel Żłobka nie podaje dzieciom żadnych leków. 

Informacja dotycząca cateringu 

Rodzice powinni zgłaszać każdą planowaną nieobecność dziecka z jednodniowym 

wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 15:00 dnia roboczego przed planowaną nieobecnością 

dziecka w Żłobku. 

A w przypadku niespodziewanej choroby dziecka np. w nocy – w pierwszym dniu 

nieobecności dziecka do godziny 7:00; 

Pobierana jest opłata za pierwszy dzień nieobecności, jeśli zgłoszenie nastąpi po godzinie 

15:00 dnia roboczego, ale nie później niż w pierwszym dniu nieobecności. 

W weekend żłobek i catering nie pracuje! 

Nieobecność należy zgłaszać wysyłając wiadomość tekstową SMS pod numer telefonu t. k 

535 038 309; 

  

  
 


