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Spotkanie organizacyjne – rok szkolny 2016/2017 
 Opole, 16.09.2016 

 
1. Przedstawienie kadry żłobka 

   
Grupa ósemek :  
Mgr Anna Marek - opiekunka 
Mgr Kamila Żandarska – opiekunka  
Dominika Nowakowska - położna 
        
Grupa ćwierć nut :  
Mgr Anita Kołek - opiekunka 
Mgr Izabela Paprotna - opiekunka 
Mgr Ewa Klosa - opiekunka 
 
Personel pomocniczy : 
Joanna Piecuch – woźna, personel pomocniczy  
Mgr Viktoriia Rogach – pomoc opiekunki 
Na terenie placówki odbywają się również staże w ramach różnego rodzaju 
doskonalenia zawodowego.  
 
Dyrektor żłobka : 
   

Mgr Małgorzata Łyko-Szczygieł 
Właściciel : 
  Joanna Kasprzak-Dżyberti 
 

2. Aktualizacja cennika od stycznia 2017 roku. 
 

3. Plan dnia  
 

7.00 -    8.30 zbieranie się dzieci w grupach 
8.30 –   9.00 przygotowanie do śniadania, czynności pielęgnacyjne 
9.00 –   9.15  ŚNIADANIE 
9.30 –  10.30 zajęcia tematyczne, dydaktyczne 
10.30 –11.00 przygotowanie do obiadu, czynności pielęgnacyjne 
11.00 –11.15  OBIAD I DANIE 
11.15 –11.30 przygotowanie do drzemki 
11.30 –13.30  DRZEMKA 
13.30 –13.45 budzenie dzieci, czynności pielęgnacyjne 
14.00 –14.15  OBIAD II DANIE 
14.15 –15.30 zajęcia tematyczne, dydaktyczne 
15.30 –15.45  PODWIECZOREK 
16.00 –17.00 dowolne zabawy dzieci 
 
 - prosimy o odbieranie dzieci od godziny 15.00 
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4. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w żłobku MAŁE NUTKI 
 

– każdego dnia odbywają się zajęcia prowadzenie przez „ciocie” na tematy 
ustalone, zatwierdzone i zaplanowane na cały rok szkolny (od września do 
sierpnia) przez cały zespół żłobka, są to m.in. 

– zajęcia z języka angielskiego „Baby Beetles” ( poniedziałki i czwartki, 
ósemki i ćwierć nuty 10.00 – 10.30 ) 

– zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne 
– zajęcia z muzyki prowadzone przez „Całą Nutę” 

„Nutki w krainie dźwięku”   ( ósemki wtorki g.9.30 – 10.00, ćwierć nutki 
wtorki g.10.00 – 10.45 ) 

– zajęcia dodatkowe to: 
logopedia prowadzone przez Panią Violettę Ogonowski z Niepublicznej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIPP „Gimnastyka dla 
języka”(zajęcia do ustalenia w zależności od potrzeb) 

– a także raz w miesiącu odbywać się będą  audycje muzyczne dla obu grup 
prowadzone przez Agnieszkę i Jana Wojszczyk, Filharmoników Opolskich 

 
– Poza działalnością żłobka istnieje Akademia Młodego Skrzypka „Mini 

Paganini”, naukę gry na skrzypcach metodą Suzuki prowadzi Pani 
Agnieszka Wojszczyk, akredytowany nauczyciel Europejskiego 
Stowarzyszenia Suzuki 

 
 
 

5. Plan imprez  MAŁYCH NUTEK, które chcemy aby stały się tradycją!!!! 
 
– 21.10. 2016, piątek godzina 16.30  

Dzień Pieczonej Nuty, a motywem stanie się w tym roku biało-czerwony 
kotylion (rodziców związanych z wojskowością oraz wszystkich  chętnych 
do współpracy przy organizacji zapraszam do kontaktu) 

– Czas poprzedzający Święta Bożego Narodzenia (termin do uzgodnienia) 
postaramy się aby był to wyjątkowy moment, szczegóły nieco później… 

– 20.01.2017 to uroczystości dla BABCI i DZIADKA  w odróżnieniu od 
większości planowanych imprez to spotkanie odbędzie się do południa i 
będzie zorganizowane w poszczególnych grupach osobno 

–  BAL KARNAWAŁOWY, luty/marzec 2017 tym razem w dwóch 
odsłonach: oczywiście nasze nutki bawić się będą na swoich grupowych 
balach, ale dodatkowo zamierzamy porwać w tany rodziców… 

– maj/czerwiec 2017 UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA 
ABSOLWENTÓW2016/2017 
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6. Sprawy bieżące: 

– prosimy o przynoszenie zaświadczeń od lekarza pediatry po 3 dobach 
nieobecności, bez względu na powód tych nieobecności (wyj. to urlop 
zgłoszony min. tydzień wcześniej na piśmie) 

– po każdorazowym odebraniu dziecka po tzw. telefonie prosimy o również o 
zaświadczenie od lekarza 

– prosimy o informację o każdorazowym urazie z jakim dziecko przychodzi 
do żłobka (siniaki, otarcia, inne )-potrzeba odnotowania tego faktu w 
naszych dokumentach z podpisem opiekuna 

– prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci, najpóźniej do 8.30 (w razie 
spóźnienia lub nieobecności prosimy o telefon lub sms) 

– planujemy w tym roku dni wolne: 02.05 (pomiędzy 01 a 03 maja), 16.06 (po 
Bożym Ciele), a przerwa techniczna planowana jest na 14-18.08.2017 

– catering- planowana zmiana, szczegółowe informacje udzieli Pani 
Weronika Szumlak, dietetyk 

– przypominamy o możliwości spotkań w ramach  konsultacji z ciociami po 
wcześniejszym uzgodnieniu, bo często Państwo mają wiele pytań na które 
trudno odpowiedzieć w „biegu” 

– PROŚBA ogromna: aby nie przynosić na teren żłobka zabawek, własnego 
jedzenia, słodyczy (nawet do szafek), monet, butelek, drobiazgów 
przeróżnych itd.- ciocie potem borykają się z tym problemem na sali lub w 
szatni, a co najważniejsze chodzi o bezpieczeństwo 

– Prosimy, aby żegnać się z dziećmi krótko, nie wchodzić na salę i 
bezwzględnie proszę pukać gdy są Państwo gotowi oddać maluszka, 
drzwi otwiera opiekunka (względy bezpieczeństwa) i odbiera osobiście 
(nie można wejść ani wyjść po „angielsku”) 

– Prosimy też o ubranka odpowiednie do pogody, pamiętajmy, że dzieci 
wychodzą na powietrze, ale też prosimy o nie przegrzewanie, lepiej na 
„cebulkę”  

– dyżur dyrektora żłobka odbywa się podobnie jak w roku ubiegłym w piątki 
pomiędzy 15.00 a 17.00 

 
– wybór Rady Rodziców Żłobka (prosimy po dwie osoby chętne z każdej 

grupy) 
– przypominamy Rodzicom tegorocznych absolwentów czyli dzieci rocznik 

2014 i starsi o konieczności składania wniosków do przedszkola dnia 
01.03.2017 

– kolejne zebranie z Państwem dotyczące spraw bieżących planujemy 
podobnie jak w roku ubiegłym w kwietniu (prosimy o obecność na tych 
spotkaniach) 

– prosimy o dokładne przestudiowanie naszego REGULAMINU 
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7. Dodatkowo polecamy! 
 

 
Filharmonia Opolska rozpoczyna cykl Rodzinnych Spotkań Muzycznych MUSIC 
TOGETHER. 
 
Koncerty odbywać będą się będą w dwóch grupach wiekowych: 
godz. 10.00-11.00 dla dzieci w wieku 0-4 lat 
godz. 11.30-12.30 dla dzieci w wieku 4-7 lat 
 
Koncerty odbywać się będą raz w miesiącu w niedzielę. 
 
TERMINY KONCERTÓW: 
- 02.10.2016 
- 13.11.2016 
- 04.12.2016 
- 08.01.2017 
- 05.02.2017 
- 05.03.2017 
- 02.04.2017 
- 07.05.2017 
- 04.06.2017 
 
Bilety w cenie 10 zł 
 


