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DNI ADAPTACYJNE W ŻŁOBKU 

 

21 maja 2020 r. – pierwszy dzień adaptacyjny 

Godz. 8:30 – Rodzice wchodzą z dziećmi na salę i pozostają chwilę, dopóki dziecko nie będzie gotowe 

pozostać samo z opiekunem. Ok. godz. 9:00 Rodzice wychodzą ze żłobka. Odbiór dzieci o godz. 10:00. 

• Podstawą uczestniczenia dziecka w dniach adaptacyjnych jest dostarczenie papierowej wersji 

„oświadczenia w czasie epidemii koronawirusa”, którego skan rodzice przesyłali na adres e-mail 

żłobka i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z „regulaminem bezpieczeństwa podczas 

epidemii koronawirusa”. 

• Pierwszy dzień jest bez posiłku. Prosimy, aby dzieci zjadły w domu śniadanie. 

• Przypominamy, że rodzice dzieci muszą mieć maseczki ochronne i zdezynfekowane ręce przy 

wejściu do placówki.  

• Prosimy o wypełnienie i pozostawienie opiekunom w tym dniu oświadczenia o alergiach 

pokarmowych. 

 

 

22 maja 2020 r. – drugi dzień adaptacyjny 

Godz. 8:30 – Rodzice przyprowadzają dzieci do żłobka i odbierają ok. godz. 10:30. Rodzice nie wchodzą 

już na salę, a dzieci zostają pod opieką opiekunów żłobka i jedzą II śniadanie.  

Przypominamy, że rodzice dzieci muszą mieć maseczki ochronne i zdezynfekowane ręce przy wejściu do 

placówki.  

 

Podczas dni adaptacyjnych należy przynieść wyprawkę dziecka (oprócz przytulanek i pościeli) oraz 

dopytać opiekuna o szczegóły.  

W przypadku osób, które chcą skorzystać z dni adaptacyjnych, ale nie zgłaszały chęci korzystania z opieki 

żłobka w maju, muszą pobrać „oświadczenie w czasie epidemii koronawirusa” i przy przyprowadzeniu 

dziecka przekazać opiekunowi.  
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Od 25 maja 2020 r. żłobek będzie przyjmował dzieci w ustalonych godzinach pracy – od 6:30 do 16:30. 

Należy jednak zwrócić uwagę na proces adaptacyjny dzieci i indywidualnie ustalić z opiekunem czas 

pobytu dziecka w pierwszych dniach.  

 

W przypadku, gdy dzieci będą odbierane przez osoby inne niż rodzice/opiekunowie prawni, należy 

dostarczyć na kartce podpisane upoważnienie zawierające informacje: 

- imię i nazwisko osoby, która będzie dziecko odbierała; 

- stopień pokrewieństwa osoby upoważnionej z dzieckiem; 

- serię i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej; 

- nr telefonu do osoby upoważnionej; 

- okres przez jaki upoważnienie jest ważne. 

 

 


