Działalność żłobka obejmuje swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad
małymi dziećmi od ukończenia 1 roku życia do lat 3. Usługi w naszym żłobku świadczone
są przez wykwalifikowany zespół pedagogów i oddany w służbie dziecku personel. Nad
utrzymaniem idealnej czystości czuwa grupa personelu pomocniczego. Przygotowaniem
smacznych, domowych posiłków zajmują się panie kucharki zatrudnione w kuchni
przedszkola.. Do żłobka przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne, jeśli nie
wymagają opieki indywidualnej.
Nie zastąpimy Rodziny - ale możemy jej pomóc. Dlatego, stawiamy sobie za cel troskę
o każde dziecko, traktując pracę jako służbę dla niego, jak też odpowiedź na Boży dar,
zgodnie z nauczaniem św. Jana Pawła II: „ Bóg postawił na naszej drodze drugiego
człowieka, to znaczy, że Bóg tego drugiego człowieka nam zawierzył, bo wierzy, iż
potrafimy przyjąć ten dar, potrafimy go ogarnąć swoim sercem i odpowiemy na ten dar
darem z siebie samego”.

Organizacja
Żłobek czynny jest 10 godzin dziennie - od 600 do 1600
w tygodniu 5 dni - od poniedziałku do piątku,
w roku 11 miesięcy - od 01września do 31 lipca.
Przerwa wakacyjna - trwa jeden miesiąc – od 01 sierpnia do 31 sierpnia
każdego roku.
W żłobku funkcjonują dwie grupy dziecięce:
Grupa I – „Iskierki” - dzieci od 1 roku do 2 lat
Grupa II – „Promyczki” – dzieci w wieku od 2 do 3 lat

Kadry:
Dyrektor:
Wicedyrektor:
Grupa „Iskierek” – opiekunki:
:
pomoc

Ks. Michał Józefczyk
mgr Krystyna Wrońska
mgr Iwona Partyka
mgr Anna Wareliś
mgr Dorota Biernacka
Magdalena Jędral

Grupa „Promyczków” – opiekunki:
pomoc :
Księgowość:
Intendent:
Pyszne posiłki przygotowują:

mgr Joanna Iwanek
lic. Agnieszka Jędral
Bożena Korczak
mgr Teresa Perc
lic. Bogumiła Krasowska
Teresa Stępniak
Agnieszka Kopeć
Elżbieta Wolak

Wyprawka „maluszka”
Abym mógł w żłobku czuć się jak w domu, Mamusiu przygotuj mi:
Miękkie obuwie: kapcie, które powinny mieć stabilną podeszwę
Zapasowe ubrania: bluzeczki, rajstopki, skarpetki, majteczki, spodenki,
Pieluszki jednorazowe w ilości zależnej od potrzeb dziecka,
Środki higieny osobistej - chusteczki higieniczne mokre, grzebyczek
(dziewczynki),
Oznakowana piżamka
Nocniczek - podpisany,
Ręczniczek - podpisany,
Śliniaczki – 2 szt.
Pościel ( kocyk z poszewką, jasiek z poszewką, prześcieradło)
Butelkę, jeśli dziecko z niej korzysta.
Zamykany pojemnik na smoczek (o ile jest potrzebny)
Przybory do zajęć plastycznych i technicznych (w formie ustalonej przez
żłobek).
Nie zapomnij o moich ulubionych laleczkach, misiach lub innych
maskotkach - to bardzo ważne,

Ponad to:
Prosimy Rodziców by dostarczali w miarę potrzeb czyste:
 ręczniczki i pidżamki – 1 raz w tygodniu,
 pościel – 1 raz na 2 tygodnie - lub w miarę potrzeb.

Jeżeli dziecko:
 korzysta z urządzeń lub aparatów (innych), które winno nosić także w czasie
przebywania w żłobku, rodzice (opiekunowie) mogą przekazać je personelowi
wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi,
 ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki
rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice (opiekunowie) winni
informować na bieżąco personel o takich potrzebach, bądź zachowaniach
dziecka, po to by w granicach możliwości żłobka zapewnić dziecku optymalne
warunki.

