Żłobek Montessori
Bolechowice

Poradnik dla rodziców na rok szkolny 2020/2021
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O naszej placówce, misja oraz
cele
W Żłobku Montessori opieka nad dzieckiem prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki
Marii Montessori. Otoczenie w którym przebywają dzieci jest odpowiednio przygotowanearanżacja sal, meble oraz rozmieszczone na nich pomoce, a także kąciki tematyczne
stymulujące rozwój dziecka: kącik ćwiczeń dnia praktycznego, kącik językowy (rozwój
mowy), kącik z materiałami rozwijającymi koordynację ręka-oko, kącik plastyczny (sztuka,
muzyka). Pomoce czyli materiał rozwojowy, który rozmieszczony jest w sali uczy dzieci
poprzez doświadczanie oraz poznanie zmysłowe. Kształtuje ich osobowość, a także wspomaga
intelektualny rozwój.
Osobno wydzielonym obszarem sali są stoliki przy których dzieci spożywają posiłki. Służą
one także do pracy z przygotowanymi materiałami. Dzieci uczą się samodzielnego krojenia
owoców, wyciskania soków czy nalewania wody. Stały dostęp do tych produktów rozwija w
dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe, a także poszerza ich umiejętności.
Kącik ćwiczeń dnia praktycznego rozwija w małym dziecku samodzielność w podstawowych
codziennych czynnościach. Jest to forma zabawy dla dziecka, podczas której wzmacnia się ich
poczucie własnej wartości, niezależność, pewność siebie, samodzielność oraz doskonali
koordynację ruchów. Materiały przygotowane do pracy są dopasowane wielkością do wieku
dzieci, z możliwością stopniowania trudności. Dzieci w wieku żłobkowym poznają świat
poprzez zmysły podczas gdy dotykają, obserwują i badają, dlatego staramy się im zapewnić
kontakt z realnym światem i czynnościami oraz sytuacjami które w nim zachodzą.
Duży nacisk kładziemy także na samodzielność dzieci w zakresie podstawowych czynności
pielęgnacyjnych: mycie rąk, czesanie, dmuchanie nosa, rozbieranie i ubieranie się, korzystanie
z toalety oraz dbałość o otoczenie. Takie rozszerzanie samodzielności sprawia dzieciom dużo
radości i jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych małego dziecka.
Bardzo ważną częścią sali jest elipsa. Dzieci gromadzą się przy niej przed posiłkami w celu
wyciszenia ale także podczas codziennych zabaw, kiedy śpiewają piosenki, mówią wierszyki
dzięki czemu wspomagany jest rozwój mowy i języka. Wiedza i umiejętności te przyswajane
są w sposób nieświadomy, dziecko uczy się bezwiednie języka ojczystego, jak i obcego. Służy
do tego także tablica interaktywna umieszczona tuż obok elipsy, dzięki której dzieci uczą się
języka obcego poprzez zabawę.
Dysponujemy także wspaniałym otoczeniem- duży piękny ogród pozwala małemu dziecku
zaspokoić jego ogromną potrzebę ruchu w trakcie codziennych spacerów oraz zajęć ruchowych
muzyczno-tanecznych.
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Przestrzeń jaką proponujemy dzieciom to stała i przejrzysta organizacja, która ułatwia dziecku
orientację oraz umożliwia odnajdywanie poszczególnych przedmiotów. Jest skoncentrowana
na rozwoju dziecka w następujących obszarach: sprawność fizyczna, językowa, sensoryczna,
umysłowa, życia praktycznego oraz zdolności artystycznych. Lecz poza fizycznym wymiarem
proponowanej przestrzeni jest to także przestrzeń psychiczna. Atmosfera która umożliwia
rozwój w granicach przejrzystych zasad, pod okiem doświadczonego i pełnego pasji opiekuna.
Dzięki tym trzem składowym dziecko może być budowniczym samego siebie.
Naszą misją jest stworzenie dla dziecka miejsca, w którym odnajdzie dogodne warunki do
rozwoju, w specjalnie przygotowanym otoczeniu, tak by mogło realizować drzemiący w nim
indywidualny potencjał oraz budować solidny fundament do dalszego rozwoju i życia we
współczesnym świecie. Głównym celem jest rozwój jego samodzielności, umiejętności
podejmowania decyzji; wspomaganie jego integralnego rozwoju we współpracy z rodzicami i
przy poszanowaniu jego godności i wolności. Inspirujemy do samodzielnego odkrywania
świata oraz zachęcamy do wolnych wyborów. Wypracowanie w dziecku szacunku do porządku
i pracy, zamiłowania do ciszy, szacunku dla pracy innych oraz formowanie postaw wzajemnej
pomocy bez rywalizacji to kluczowe elementy które chcemy rozwijać w naszych
podopiecznych.
Sami także stawiamy sobie cele, które pozwalają nam realizować naszą misję. Doskonalimy
się w zakresie metodyki Montessori, rozpowszechniamy tą pedagogikę, współpracujemy z
innymi ośrodkami Montessori w Polsce i na świecie stale poszerzając wiedzę w tym zakresie,
a przede wszystkim propagujemy postawy prezentujące szacunek i miłość do drugiego
człowieka.

System pracy żłobka
Żłobek Montessori pracuje dwanaście miesięcy w roku, pięć dni roboczych ( z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy o których rodzice są odpowiednio wcześniej informowani)), w
godzinach 6:30 - 18:00. Prosimy rodziców aby dzieci były przyprowadzane do żłobka do
godziny 9:00, ponieważ wówczas podawane jest śniadanie. Późniejsze przybycie może
zaburzyć codzienną wypracowaną przez dziecko rutynę. Prosimy także o odebranie dziecka do
godziny 18:00, każde spóźnienie powinno być zgłaszane telefonicznie opiekunowi grupy.
Odebranie dziecka po godzinie 18.00 będzie skutkowało naliczeniem dodatkowych opłat. Do
odbioru dziecka upoważniony jest rodzic/ opiekun prawny oraz osoba przez niego wskazana
w pisemnym upoważnieniu z wyłączeniem osób nieletnich oraz będących w stanie
nietrzeźwym. O każdej nieobecności dziecka w żłobku zarówno spowodowanych chorobą, jak
i innymi przyczynami należy powiadomić placówkę przez platformę iPrzedszkole.
W żłobku organizowane są codzienne spacery lub wyjścia do ogrodu- jeżeli pogoda na to
pozwala. Dzięki temu dzieci zdobywają nowe doświadczenia, poznają bliżej świat natury oraz
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mogą zaspokoić swoją ogromną potrzebę ruchu i aktywności fizycznej. Dlatego bardzo
prosimy, żeby dzieci były ubrane odpowiednio do panujących na zewnątrz warunków
atmosferycznych. Wyjścia poza teren placówki to także wycieczki, o których rodzice są
informowaniu odpowiednio wcześnie tak by mieli możliwość zapoznać się ze szczegółami
organizowanego wyjścia oraz po ich uprzednim wyrażeniu zgody.
Staramy się zapewnić dzieciom harmonijny plan dnia by mogły wypracować swoją codzienną
rutynę.

PLAN DNIA:
6:30-8:45 witamy dzieci w żłobku (swobodne schodzenie się dzieci, swobodna praca w małych
grupach, przygotowanie pomocy do zajęć)
8:45-9:30 śniadanie (mycie rąk, przygotowywanie zastawy, roznoszenie posiłku, sprzątanie po
jedzeniu, mycie zębów czyli utrwalanie ćwiczeń dnia praktycznego oraz wspólne jedzenie
śniadanie wraz z opiekunami)
9:30-10:30 praca własna (praca z materiałem Montessori, praca indywidualna, zajęcia
grupowe, zabawa z językiem angielskim, zajęcia ruchowo-taneczne)
10.30-10.45 drugie śniadanie w postaci owoców i warzyw
10:45-11:20 wyjście do ogrodu (zajęcia na świeżym powietrzu)
11:20-12:30 przygotowanie do obiadu oraz wspólny posiłek (mycie rąk, przygotowanie
zastawy, wspólne jedzenie obiadu wraz z opiekunami, sprzątanie po posiłku, odkładanie
brudnych naczyń, mycie zębów)
12:30-14:45 odpoczynek i relaks
14:45-15:30 podwieczorek
15:30-18:00 zajęcia grupowe taneczno-ruchowe, wychodzenie dzieci do domu

Zapisy oraz opłaty
Dzieci zapisywane do naszego żłobka są w systemie ciągłym, przez cały rok. Przyjmujemy
dzieci od ok. 12 miesiąca (dzieci chodzące) do 3 roku życia. Warunkiem przyjęcia dziecka jest
podpisanie umowy oraz karty zgłoszeniowej oraz uregulowanie opłaty wpisowej w wysokości
700 zł.
Czesne w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 700 zł do 7 godzin dziennie oraz 800 zł do 10
godzin dziennie, płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca na numer konta podany w umowie.
Dodatkową opłatę stanowi wyżywienie i wynosi 12 zł za dzień.
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W razie przekroczenia dziennego limitu godzin zostanie naliczona dodatkowa opłata w
wysokości 50zł za rozpoczętą godzinę.
W sytuacji nieobecności dziecka w żłobku koszt wyżywienia jest zwracany w kolejnym
miesiącu, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu poprzez platformę iPrzedszkole najpóźniej do
godziny 9:00 tego samego dnia. Bardzo prosimy o punktualne odbieranie dzieci, za każdą
nadprogramową godzinę zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.

Czego dziecko potrzebuje w
żłobku- niezbędnik
Istotną kwestią w codziennym funkcjonowaniu w żłobku jest odpowiedni ubiór dziecka.
Kształtowanie i pielęgnowanie samodzielności oraz samoobsługi dziecka jest dla nas bardzo
ważne, dlatego prosimy Państwa żeby codzienny strój dziecka był wygodny, niczym nie
krępujący jego ruchów, tak by mogło samodzielnie się rozebrać i ubrać. Dzięki temu dziecko
może rozwijać swoją samodzielność i niezależność. Bardzo prosimy także o pozostawienie w
szafce kilku zamiennych kompletów ubrań oznakowanych imieniem i nazwiskiem lub
inicjałami w razie konieczności przebrania dziecka. Ze względu na codzienne wyjścia na
zewnątrz, ważne jest również to, żeby dziecko było ubrane stosownie do panującej pogody
oraz było zaopatrzone w krem z filtrem (pora letnia).
Prosimy także o wyposażenie dzieci w podpisany zestaw do mycia zębów (kubek, pasta oraz
szczoteczka, ręcznik, chusteczki higieniczne) oraz pościel do spania (poduszka, kocyk i
prześcieradło 120x60). W przypadku dzieci, które potrzebują pieluszki prosimy również o
wilgotne chusteczki, zestaw podpisanych pieluch/pampersów oraz krem przeciw odparzeniem.
W żłobku nie posiadamy zabawek, dlatego bardzo prosimy żeby dzieci nie przynosiły ze sobą
własnych. Jeżeli to stanowi dla dziecka problem to kwestię tą należy omówić z opiekunem.
Sale wyposażone są w materiał Montessori, który jest atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych
zabawek. Poprzez doświadczanie i zmysłowe poznanie rozwija intelekt oraz wspomaga
harmonijny rozwój osobowości dziecka.

Żywienie
Nasza placówka posiada własną, w pełni wyposażoną i profesjonalną kuchnie, która
odpowiada za dostarczanie jedzenia. Nie korzystamy z firm cateringowych. Dzięki temu dzieci
mają dostęp do świeżych posiłków przygotowywanych bezpośrednio na miejscu. Dbamy o to,
żeby to co jest podawane dzieciom było zdrowe, smaczne i spełniało wymagania zgodne z
najnowszym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Jadłospis jest ustalany na cały tydzień z góry
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i jest do wglądu rodziców (również na platformie iPrzedszkole). W razie alergii pokarmowych
bardzo prosimy o zgłoszenie dokładnych informacji opiekunom grupy. Podczas pobytu
dziennego dzieci otrzymują śniadanie, II śniadanie, obiad składający się z zupy i drugiego
dania oraz podwieczorek. Dodatkowo dzieci mają stały dostęp do wody mineralnej. Bardzo
ważnym elementem programu wychowawczego naszego żłobka jest wspólne spożywanie
posiłków zawsze o tej samej porze. Dzięki temu dzieci rozwijają praktyczne umiejętności
poprzez mycie rąk, przygotowywanie stołów, nakrywanie, następnie w przyjacielskiej
atmosferze wspólnie jedzą ucząc się przy tym dobrych manier i po skończonym posiłku
sprzątają i porządkują salę.

Bezpieczeństwo
Robimy co w naszej mocy aby otoczenie w którym przebywają dzieci było dla nich w pełni
bezpieczne. Jednak wypadki mogą się zdarzyć. W takiej sytuacji rodzice zostaną niezwłocznie
poinformowani o zajściu oraz o krokach jakie zostały podjęte, a także zostaną ustalone dalsze
działania. Informacja o każdym, nawet niewielkim urazie jest przekazywana do informacji
rodzica. Jeżeli zdarzenie wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, rodzice będą o tym
niezwłocznie poinformowani. Jeżeli uraz jest na tyle poważny, że wymagana jest interwencja
medyczna, wówczas opiekun natychmiast dzwoni na pogotowie jak i do rodziców.

Zasady dotyczące zdrowia i
higieny
Dbamy o to aby bezpieczeństwo i komfort każdego dziecka był w pełni zachowany w naszej
placówce, dlatego w kwestii choroby w żłobku ściśle przestrzegamy wytycznych państwowych
chroniąc tym samym zdrowe dzieci oraz opiekunów. Bardzo prosimy zatem o nie
przyprowadzanie do żłobka dzieci chorych, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach i
organizowanym dniu w żłobku. Jeżeli dziecko nie może wychodzić na zewnątrz, nie może być
przyprowadzone do żłobka. Staramy się aby dzieci wychodziły na świeże powietrze minimum
raz dziennie. Jeżeli dziecko zachoruje podczas pobytu w żłobku, zrobimy wszystko co w naszej
mocy aby zapewnić odpowiednią opiekę do czasu odebrania przez rodziców. Dzieci które mają
kaszel, gęsty, zabarwiony katar, stan podgorączkowy/gorączkę (powyżej 37 st. C), biegunkę,
wymioty oraz inne niepokojące objawy nie powinny być przyprowadzane do żłobka i będą
odsyłane do domu. Rodzice powinni być gotowi by w ciągu godziny od telefonu opiekuna
odebrać dziecko z placówki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdrowia
dziecka opiekun może poprosić o przedstawienie zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest
zdrowe i nie ma przeciwwskazań do tego by przebywało w żłobku. W żłobku nie podajemy
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żadnych lekarstw dzieciom, a w sytuacjach wyjątkowych wymagających indywidualnego
podejścia prosimy o kontakt z opiekunem. Prosimy również o podanie z powodu jakiej choroby
dziecko jest nieobecne, zwłaszcza w przypadku chorób zakaźnych. Po każdej przebytej
chorobie prosimy o zaświadczenie lekarskie, że leczenie zostało zakończone i dziecko może
uczęszczać do żłobka.

Formy komunikacji i
współpraca z rodzicami
Społeczność naszej placówki stanowią dzieci, rodzice, nauczyciele (pracownicy żłobka) oraz
dyrektor. Odpowiednia komunikacja między pracownikami żłobka, a rodzicami jest kluczowa
w efektywnej współpracy z korzyścią dla dzieci. Dlatego staramy się zachować najwyższy
standard współpracy, tak by rodzice rozumieli to, co dzieje się w żłobku, nasz sposób pracy i
panujące zasady. Serdecznie zapraszamy rodziców do uczestniczenia w życiu żłobka poprzez
obecność na wydarzeniach takich jak rodzinne pikniki, spotkania świąteczne itp. Ponadto
organizujemy zebrania dla rodziców dwa razy w roku szkolnym, dodatkowo każde spotkanie
na prośbę rodzica będzie na bieżąco realizowane. Bardzo prosimy by spotkania na żądanie
opiekuna także były respektowane. Nieobecności dzieci powinny być zgłaszane poprzez
platformę iPrzedszkole., a w sytuacjach nieprzewidzianych telefonicznie. Wszelkie zmiany i
wydarzenia organizowane w naszym żłobku są na bieżąco przekazywane rodzicom
bezpośrednio podczas gdy odbierają dzieci z placówki lub wywieszane na tablicy ogłoszeń.
Jeżeli w ciągu dnia mają nam Państwo coś ważnego do przekazania to bardzo prosimy o
kontakt telefoniczny. Bardzo ważne jest także informowanie opiekunów o wszystkich ważnych
wydarzeniach w życiu dziecka (przeprowadzka, nowy członek rodziny, śmierć bliskiej osoby),
pozwoli to nam zrozumieć dziecko i je wesprzeć. Jeżeli zostanie zachowana dobra współpraca
w zakresie wychowawczym oraz edukacyjnym ze żłobkiem, to wspólnie zapewnimy dziecku
najlepszy rozwój.

Adaptacja
Zazwyczaj pierwsze dni pobytu dziecka w żłobku bywają bardzo trudne. Dziecko rozstaje się
ze znajomymi sobie twarzami, otoczeniem oraz rytmem dnia. Wywołuje to w nim z pewnością
zaciekawienie i zdziwienia ale także budzi lęk i niepewność, co jest zupełnie naturalne. Niemal
każde dziecko na tą wyjątkową sytuację reaguje płaczem, co może utrzymywać się w
pierwszym okresie adaptacji. Niezmiernie ważna jest wówczas współpraca opiekunów z
rodzicami, tak by zminimalizować stres dziecka. Podczas adaptacji opiekunowie zapewniają
dziecku miłą i przyjazną atmosferę oraz zrozumienie dla ich emocji. Starają się nawiązać
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kontakt z rodzicami by jak najbardziej poznać dziecko i jego upodobania, proponują stopniowe
wchodzenie w grupę poprzez krótki czas pobytu w żłobku z możliwością zabrania ze sobą
ulubionego kocyka lub zabawki. Ważne jest aby rodzic wytłumaczył dziecku co je czeka,
dlaczego zostaje w żłobku i kiedy zostanie odebrane. Powinien także sam sobie poradzić z
emocjami towarzyszącymi pozostawieniu dziecka pod opieką placówki, tak by dostrzec
pozytywne aspekty tego rozstania takie jak możliwość pełniejszego rozwoju społecznego
dziecka, rozwój niezależności i samodzielności, zdobywania nowych umiejętności, stymulacji
do poznawania nowych rzeczy. Kluczową kwestią jest aby rodzice w okresie adaptacji byli
konsekwentni w przyprowadzaniu dziecka do żłobka. Adaptacja w Sali odbywa się bez
rodzica.
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