
SPOTKANIE Z 

RODZICAMI
DZIECI PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021



FUNDACJA POZYTYWNE 
INICJATYWY

84-100 Puck

ul. Przebendowskiego 12

ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE:



DYREKTOR PŻP I KONTAKT

Jolanta Dykas-Klisz

DYREKTOR ŻŁOBKA

Telefon kontaktowy do żłobka: 

698-681-097
Adres poczty elektronicznej:

zlobek.augustynskiego@pozytywneinicjatywy.pl

Adres strony www żłobka:

www.pzp.dziensmyka.pl

Telefon kontaktowy do DYREKTORA: 

539-928-659
Adres poczty elektronicznej:

j.dykas-klisz@pozytywneinicjatywy.pl

Zgłaszanie nieobecności SMS - awaryjnie

735 207 817



ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA

OPIEKUNKA-WYCHOWAWCA

Pani Natalia Koniecka

GRUPA 1 

BIEDRONKI
SALA NR 1

OPIEKUNKA-WYCHOWAWCA

Pani Marzena Berendt
OPIEKUNKA-WYCHOWAWCA

Pani Anna Kaziród

OPIEKUNKA-WYCHOWAWCA

Pani Agnieszka Pastwa



ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA

OPIEKUNKA-WYCHOWAWCA

Pani Marzena Myślińska

GRUPA 1 

ŻABKI
SALA NR 2

OPIEKUNKA-WYCHOWAWCA

Pani Natalia Iwanek

OPIEKUNKA-WYCHOWAWCA

Pani Marta Rychert

OPIEKUNKA-WYCHOWAWCA

Pani Dorota Wszeborowska



NAUCZYCIELE I SPECJALIŚCI 

Pani Anna Laskowska –

gimnastyka korekcyjna

Pani Julia Zalasińska –

logopeda

Nauczyciele współpracujący:

1. PSYCHOLOG – vakat

2. PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA - vakat



Organizacja pracy żłobka

Żłobek działa w godzinach 6:45 – 16:45

8:00 dzieci z opiekunkami przechodzą do swoich sal

Odbieranie dzieci ze żłobka 13:30 – 16:45

16:00 dzieci z opiekunkami przechodzą do sali odbioru

 dzieci przechodzą do sali nr 1 

Przyprowadzanie dzieci do żłobka 6:45 – 8:00 

 dzieci zbierają się w sali nr 1

Zamknięcie placówki: 16:45



Organizacja pracy żłobka

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY 

POZYTYWNEGO ŻŁOBKA POZYTYWKA W GDAŃSKU 

W STANIE EPIDEMII WYWOŁANYM ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2 

Żłobek działa w godzinach 6:45 –16:30

Odbieranie dzieci ze żłobka 13:30 – 16:30

Przyprowadzanie dzieci do żłobka 6:45 – 8:00

NIE obowiązują grupy zbiorcze, odprowadzamy 

dziecko do swojej grupy i sali. Odbieramy ze swojej 

grupy i sali. NIE zaleca się „mieszać” dzieci!!!

Do grupy mogą być przyporządkowani Ci sami opiekunowie. 

Zamknięcie placówki: 16:30



Organizacja pracy żłobka 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY 

POZYTYWNEGO ŻŁOBKA POZYTYWKA W GDAŃSKU 

W STANIE EPIDEMII WYWOŁANYM ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2 

Sytuacja nietypowa np. zwolnienie lekarskie 

OPIEKUNA – zamknięcie grupy lub skrócenie 

czasu pobytu dzieci do 8 godzin: 7:00 do 

15:00

Bardzo proszę o czytanie ogłoszeń i wiadomości!!!



RAMOWY ROZKŁAD DNIA - ŻŁOBEK
Godziny Rodzaj aktywności dzieci

6:45 8:00

Przyjmowanie dzieci do żłobka. Kontakty indywidualne wynikające z potrzeb dzieci,

zabawy i ćwiczenia ruchowe, poranne integrujące grupę, zabawy wynikające z

aktywności własnej dzieci, praca indywidualna z dzieckiem. Możliwość konsultacji

rodziców z opiekunami.

8:00 8:30
Czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej,

kształtowanie umiejętności samoobsługowych. ŚNIADANIE.

8:30 10:00

Zabawy edukacyjno-rozwojowe. Realizacja planu pracy żłobka: zajęcia zorganizowane

stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka, zabawy ruchowe koordynujące ciało

dziecka, doskonalące zmysł równowagi, zabawy plastyczne, zabawy z elementami

muzykoterapii, zabawy logopedyczne, wspomagające rozwój mowy, zabawy

manipulacyjne i paluszkowe, konstrukcyjne.

10:00 10:30
Czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej,

kształtowanie umiejętności samoobsługowych. DRUGIE ŚNIADANIE.

10:30 12:00
Zabawy swobodne, aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie

zainteresowań, na świeżym powietrzu (w przypadku niepogody w Sali zajęć)

12:00 12:30
Czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej,

kształtowanie umiejętności samoobsługowych. OBIAD.

12:30 14:30 Wypoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

14:30 15:00
Czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej,

kształtowanie umiejętności samoobsługowych. PODWIECZOREK.

15:00 16:00
Zabawy tematyczne rozwijające indywidualne zdolności dzieci. Zabawy wynikające z

aktywności własnej dzieci,

16:00 16:45
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci do domu. Czas na

indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.



Można korzystać z telefonicznej obsługi szlabanu. Wystarczy zadzwonić

na numer telefonu szlabanu: 789-442-479 i po jednym sygnale rozłączyć

się. Do wykazu osób upoważnionych do otwierania szlabanu podane

zostały numery telefonów na podstawie zawartej umowy.

SZLABAN

Dla jednego dziecka można podać dwa numery telefonu. 



ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA - ważne 

1. Wjazd na parking przy Urzędzie Marszałkowskim – tylko na czas 

odprowadzenia/odbioru dziecka.

2. Nie zastawiamy wjazdu do placówki !!! 

3. Nie jeździmy samochodem po trawie!!!

4. Nie zostawiamy samochodu pod placówką ani na parkingu w czasie np. robienia 

zakupów.

5. Nie wrzucamy śmieci z samochodu do pojemników placówki!!!

6. Wejście do placówki – TYLKO I WYŁĄCZNIE BOCZNYMI DRZWIAMI: LEWE 

SKRZYDŁO – ŻŁOBEK, PRAWE SKRZYDŁO – PRZEDSZKOLE

7. Nie zostawiamy w szatni ani na korytarzu: rowerków, fotelików samochodowych itd. 

8. Na stronie przedszkola – wszystkie dokumenty z prośbą o zapoznanie

9. Odbieramy telefon!!!



 „niebezpieczne zabawki” - ze względu na bezpieczną zabawę i

przeciwdziałanie agresji, prosimy, aby dzieci nie przynosiły do

przedszkola zabawek zawierających bardzo małe elementy, a także

pistoletów, mieczy, itp. Jeśli dziecko przynosi do przedszkola zabawkę,

powinno wiedzieć, że należy się nią podzielić z innymi. Z tego powodu

cenne zabawki bezpieczniej zostawić w domu.

 napoje, słodycze – są zapewnione przez placówkę, z tego względu

prosimy, aby nie zostawiać ich również w szatni. Dzieci podczas

przygotowania do wyjścia często sięgają po smakołyki zostawione przez

rodzica, częstują też innych nie zważając na kwestie higieny i alergie

innych dzieci

 lekarstwa – podawanie ich przez nauczyciela dziecku jest zabronione, a

pozostawianie w szatni niesie niebezpieczeństwo przypadkowego

spożycia przez inne dzieci;

CZEGO NIE PRZYNOSIMY DO ŻŁOBKA? –

WPROWADZENIE DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA



W obecnej sytuacji dzieci nie mogą 

przynosić żadnych zabawek ani 

osobistych rzeczy i przedmiotów. 

Ewentualnie ….

 kosmetyki – przede wszystkim ze względu na alergie, nawet dziecięce

malowidła stwarzają ryzyko;

 pieniądze, drogocenne przedmioty – za przedmioty pozostawione w

szatni, odpowiedzialność ponosi rodzic;

 zabawek, którymi rodzic nie pozwala się dziecku dzielić z innymi.

CZEGO NIE PRZYNOSIMY DO ŻŁOBKA? –

WPROWADZENIE DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA



CZEGO POTRZEBUJE ŻŁOBEK I DZIECKO 

W ŻŁOBKU?

1. Karta INFORMACJYJNA – w pierwszym dniu 

przyjścia do placówki – najpóźniej.

2. Deklaracja uczęszczania dziecka do ŻŁOBKA – w 

pierwszym dniu przyjścia do placówki –

najpóźniej.

3. Upoważnienie do odbioru dziecka (WAŻNE). 

4. Odbiór karty SMYK i dostępu do platformy.

5. Wyprawka.

Dokumenty należy dostarczyć do 01-09-2020



CZEGO POTRZEBUJĄ DZIECI? WYPRAWKA

UBRANIA DO ŻŁOBKA: 

a. Wygodne buty na zmianę najlepiej kapcie na rzepy lub zatrzaski, skarpetki antypoślizgowe;

b. Dwa komplety ubranek na przebranie + worek;

c. Woreczki foliowe na brudne ubrania;

d. Fartuszek ochronny/śliniak;

e. Piżamka do spania;

ARTYKUŁY HIGIENICZNE:

a. Pieluchy jednorazowe (uzupełniane na bieżąco);

b. Chusteczki higieniczne (wyciągane) duże opakowanie;

c. Chusteczki wilgotne (wyciągane) duże opakowanie;

d. Grzebień lub szczotka do włosów – w opakowaniu (woreczku);

e. Szczoteczka do zębów, pasta do zębów, kubeczek; 

f. Ręczniki papierowe (2 sztuki); 

g. Kosmetyki do pielęgnacji ciała np. krem na odparzenia, krem z filtrem ochronnym;

DODATKOWO:

a. Kubek niekapek lub bidon;

b. Butelka ze smoczkiem do mleka jeżeli dziecko pije mleko;

c. Smoczek w opakowaniu – jeżeli dziecko używa;

UWAGA!  Wszystkie ubrania, buty, kapcie i inne osobiste rzeczy dziecka muszą być podpisane! 



ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

1. Dieta wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego

2. BRAK możliwości diety selektywnej

3. Woda jest zapewniana przez przedszkole

4. Zakaz przynoszenia własnego „picia”



APLIKACJA INTERNETOWA DZIEŃ SMYKA



APLIKACJA INTERNETOWA DZIEŃ SMYKA

1. Profil dziecka

2. Profil grupy

3. Przedszkole

4. Plan dnia

5. Realizacja zajęć

6. Jadłospis

7. Kalendarz

8. Kronika

9. Aktualności

10.Płatności

11.Frekwencja

12.Wiadomości

13.Obserwacje pedagogiczne, diagnoza

14.Strona www przedszkola



ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

Nieobecności zgłaszamy do 

godz. 13.30, poprzez 

zalogowanie na platformie 

www.dziensmyka.edu.pl i 

zaznaczenie w kalendarzu.





ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

Nieobecności zgłaszamy do godz. 13.30, poprzez 

zalogowanie na platformie www.dziensmyka.edu.pl i 

zaznaczenie w kalendarzu

lub w wyjątkowych przypadkach sms-owo na nr tel.:

735 207 817, w treści podając:

Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, nr przedszkola oraz 

dni w których dziecko będzie nieobecne

np.: Jan Kowalski, GR BIEDRONKI, PŻP, 02-04.09.2020 



DNI ADAPTACYJNE W PŻP

Ze względu na obowiązujące procedury COVID rodzice nie 

mogą wchodzić do sali z dziećmi i przebywać w Sali.

Uwaga! Rodzic NIE może 

przebywać z dzieckiem w 

sali!

Jedyną formą adaptacji w tym czasie jest 

skrócenie czasu pobytu dziecka w ŻŁOBKU i 

rezygnacja z posiłków po wcześniejszym 

zgłoszeniu do dyrektora. 



OPŁATY ZA ŻŁOBEK  INFORMACJA – ZAKŁADKA PŁATNOŚCI

OPŁATA WPISOWA: Bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 200,00 złotych

Numer rachunku bankowego: 54 1090 1102 0000 0001 3506 9206 

TYTUŁEM: Pozytywny Żłobek POZYTYWKA w Gdańsku, ul. Augustyńskiego 1,  imię i 

nazwisko dziecka - OPŁATA WPISOWA

Opłata stała: za świadczenie opieki nad dzieckiem 1000,00 złotych 

Numer rachunku bankowego: 54 1090 1102 0000 0001 3506 9206 

TYTUŁEM: Pozytywny Żłobek POZYTYWKA w Gdańsku, ul. Augustyńskiego 1,  imię i 

nazwisko dziecka wraz ze wskazaniem miesiąca za jaki wnoszona jest opłata –

CZESNE ZA IX 2020

Opłata za wyżywienie: ilość dni roboczych x stawka wyżywienia 

13 zł – odliczenia za poprzedni miesiąc prawidłowo zgłoszone

Termin płatności: do 5 dnia każdego miesiąca.



OPŁATY ZA ŻŁOBEK

Opłata za IX 2020

Czesne 1000 zł (opłata stała)

22 dni robocze we IX 2020 x 13 zł (dzienne wyżywienie) = 286 zł –

wpłata do 04-09-2020 RAZEM: 1286 ZŁ

Opłata za X

Czesne 1000 zł (opłata stała)

22 dni robocze w X 2020 x 13 zł (dzienne wyżywienie) = 286 zł

Odliczenia za prawidłowo zgłoszone nieobecności we IX 

– opłata nalicza się w SMYKU (widoczna 1 dnia każdego miesiąca



UBEZPIECZENIE 

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji 

ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w 

przedszkolu. Umowa ubezpieczenia jest więc 

dobrowolną umową zawieraną wyłącznie z woli 

rodziców i dotyczy zarówno następstw 

nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie 

zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie 

przedszkola, jak i imprez i wycieczek. 

Rodzice mają możliwość ubezpieczenia swoich 

dzieci we własnym zakresie, wybierając dowolnego 

ubezpieczyciela.



WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

1.NIE przyprowadzamy dzieci chorych !!!!

2.Odbieramy dzieci do 16:30 !!!

3.Stan zdrowia np. guzy, siniaki, zadrapania, otarcia itd. 

4.W naszym żłobku dzieci się brudzą……

5.Nie wierzcie we wszystko co mówią dzieci a MY nie 

będziemy wierzyć we wszystko co dzieci mówią o WAS

6.Informacja kto odbiera dziecko (sytuacja nietypowa)

7.Upoważnienia do odbioru dzieci – sprawdzanie 

dokumentów

8.Informowanie rodziców o wszystkim …. 



Spotkanie rodziców z 

opiekunkami w  grupach 

03 września 2020 

godz. 16:30 (czwartek)


