
Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie  

ul. Młodzieżowa 5. 

Drodzy Rodzice,  

Serdecznie dziękujemy za zaufanie i wybór naszego żłobka dla Państwa dziecka. 

Zapewnimy Waszym dzieciom profesjonalną opiekę oraz poczucie bezpieczeństwa, będziemy 

czuwać nad ich rozwojem emocjonalnym, intelektualnym oraz społecznym.  

Żłobek Samorządowy Bursztynek to miejsce w pełni bezpieczne i przyjazne dziecku: 

kolorowe, inspirujące, pełne przestrzeni i możliwości. Przygotowaliśmy ofertę, która pozwala 

każdemu z naszych podopiecznych na odkrywanie świata i siebie razem z innymi dziećmi 

oraz wychowawcami, którzy z pasją, sercem i zaangażowaniem podchodzą do każdego 

dziecka. 

 Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.30 przez 12 miesięcy  

w roku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

 Dzieci otrzymują cztery posiłki dziennie: śniadanie, zupa, drugie danie  

i podwieczorek. 

 Zajęcia dodatkowe: rytmika (10 godz.),  

Dziecko powinno posiadać w żłobku rzeczy osobiste określone poniżej: 

1. Obuwie zmienne ze stabilną podeszwą łatwo zakładane (na rzepy lub z gumką) 

2. T-shirt – 3 szt lub body z krótkim/długim rękawem dla dzieci młodszych po 3 szt 

4. Bluzeczka z długim rękawem lub sweterek  - 3szt 

5. Spodnie lub leginsy 3 szt 

6. Majteczki dla dzieci odpieluchowanych 

7. Skarpetki 2 szt 

8. Pieluszki jednorazowe – podpisana paczka, 

9. Szczotkę do włosów (opcjonalnie)  

10. Chusteczki higieniczne 1 szt (najlepiej w kartonie/pudełku)  

11. Chusteczki nawilżające (2 paczki)  

12. Pastę, szczoteczkę do mycia zębów (dostosowaną do wieku dziecka) i kubeczek 

13. Ulubioną przytulankę/maskotkę 

14. Butelkę ze smoczkiem lub kubek „niekapek” dla dzieci młodszej grupy 

15. Smoczek w podpisanym pojemniku + sznureczek do smoczka – jeśli dziecko używa 

16. Mleko modyfikowane, kaszkę – jeżeli dziecko będzie piło/jadło w żłobku 

17. Teczka A4 na prace plastyczne 

18. Średni ręcznik (w razie konieczności umycia dziecka pod prysznicem) 

19. Śliniaczek  np. silikonowy (opcjonalnie, dzieci używają „żłobkowych” śliniaczków) 

 

Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy dziecka. Prośba dotyczy 

również ubranek dziecka na zmianę (wystarczą inicjały dziecka).  

 
Dziękujemy.  

 


