
 

 

 Każdy Rodzic jest zobowiązany do ZAPOZNANIA się i  PRZESTRZEGANIA Procedur Bezpieczeństwa 

związanymi z COVID (umieszczone na stronie http://zlobek.piekary.pl/169-wznowienie-

funkcjonowania-placowki). 

Najistotniejsze informacje związane z przebywaniem dzieci  w żłobku: 

 dziecko do placówki należy przyprowadzać zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych 

(gorączka powyżej 37,0°C, kaszel, duszności, katar, wysypka, zapalenie spojówek). 

 Rodzic wchodząc do placówki ma ZAŁOŻONĄ maseczkę zasłaniającą nos i usta. 

 Dzieci do placówki nie przynoszą ŻADNYCH zabawek, klocków, poduszek, jedzenia, picia itp.  

 Informacje na temat pobytu dziecka w żłobku udzielane są telefonicznie. 

 

 Wyprawka - rzeczy, które należy przynieść do Żłobka Miejskiego: pieluchy jednorazowe, chusteczki 

suche oraz nawilżane, ręczniki papierowe, buty i 2 komplety ubranek na zmianę w podpisanym 

worku wraz z piżamką, teczkę na prace plastyczne, smoczek w razie potrzeby. 

 Od 1 września Rodzice/Opiekunowie wchodzą na teren szatni i przebierają dziecko. Obowiązuje 

bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust, dezynfekcja rąk po wejściu do placówki oraz zachowanie 

dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 1,5 metra od innych  osób znajdujących się w 

pomieszczeniu.   

 
ILOŚĆ  OSÓB  ŁĄCZNIE  PRZEBYWAJACYCH  W  SZATNI 

Siedziba Główna 
ul. M. Skłodowskiej –

Curie 106 

gr 1 Pingwinki 4 osoby z dziećmi 

gr 2 Pszczółki 
6 osób z dziećmi 

gr 3 Słoneczka 

Filia 
ul. Bytomska 81 

Biedroneczki 2 osoby z dziećmi 

Krasnoludki 2 osoby z dziećmi 

 

Rodzic/Opiekun przebiera dziecko w wyznaczonym miejscu. Ze względu na ograniczoną 

ilość osób, mogących jednocześnie przebywać w szatni, prosimy o sprawne przebieranie 

dzieci. Unikniemy w ten sposób tworzenia się kolejki.   

 Prosimy o informowanie opiekunek o wydarzeniach mających miejsce poza żłobkiem a mających 

wpływ na zdrowie dziecka  np. zranienia, ukąszenia …itp. 

 Odbiór dzieci po obiedzie około 12:30 lub po godzinie 14:00. Odbiór przez osoby pełnoletnie, 

wcześniej upoważnione przez Rodziców.  

 Dieta – w przypadku wystąpienia alergii, uczulenia na jakieś produkty – niezbędne zaświadczenie 

lekarskie eliminujące dany składnik z diety. 

 Opłaty – kwota podana na otrzymanym druku, płatna do 15 każdego miesiąca (liczy się data wpływu 

na konto) 

 Choroba – po chorobie niezbędne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające że dziecko jest zdrowe                            

(bez zaświadczenia dziecko nie może zostać przyjęte)  

http://zlobek.piekary.pl/169-wznowienie-funkcjonowania-placowki
http://zlobek.piekary.pl/169-wznowienie-funkcjonowania-placowki


 

 

 Ubezpieczenie  dzieci – we własnym zakresie 

 Rada Rodziców – istnieje możliwość powołania Rady Rodziców – osoby chętne proszone są o 

zgłaszanie się do dyrekcji.  

 Wyprawka plastyczna – składka roczna 30 zł (możliwość przekazania opiekunkom na grupie w 

zamkniętej kopercie) 

 Informacja dotycząca podziału dzieci na poszczególne grupy dostępna pod numerami telefonu: 

 
NUMERY  TELEFONU 

 

Siedziba Główna 
ul. M. Skłodowskiej –

Curie 106 
32 288 38 76 

gr 1 Pingwinki wew. 26 

gr 2 Pszczółki wew.25 

gr 3 Słoneczka wew.27 

Filia 
ul. Bytomska 81 

 

Biedroneczki 32  668 65 78 

Krasnoludki 32 668 65 79 

 

 

 

         


