
Organizacja roku szkolnego 2017/2018 - PLAN
Lp. Termin Wydarzenie Uwagi

1
18 października 
2017  - środa 

Fotograf
Zamówiony fotograf. Przygotować 
dzieci do zdjęć.

2
6 grudnia 2017 – 
środa

Mikołaj – zabawa
z Mikołajem  

Wszystkie dzieci otrzymają paczki z 
prezentami – cena paczki ok. 25 zł – 
wpłacać do opiekunek w grupach.

3
5 lutego 2018 – 
poniedziałek 
godz. 16.00

Zebranie Rodziców

Omówienie osiągnięć dzieci.  
Planowanie uroczystości w dalszej 
części roku. Wybranie zespołu do 
przedstawienia dla dzieci.

4
7 lutego 2018 - 
środa

Bal Karnawałowy

Przygotować stroje karnawałowe – 
stroje lekkie, barwne, pozwalające na 
swobodę ruchów dziecka. Zamówiony 
fotograf. Przygotować dzieci do zdjęć.

5
 15.01.2018. - 
28.01.2018.

Ferie zimowe
Przewidywana mniejsza frekwencja – 
proszę wcześniej zgłosić o 
nieobecności dziecka w żłobku

6
20  lutego – 
20 marca 2018

Wydawanie i
przyjmowanie
wniosków o

przyjęcia do Żłobka
na rok szkolny

2018/2019

Wnioski składają wszyscy 
rodzice, również dzieci 
aktualnie uczęszczających do 
Żłobka.

7
Każdy wtorek od 
13 marca 2018

Próby
przedstawienia dla

dzieci

Chętne i zgłoszone osoby będą 
odbywały próby do przedstawienia 
w ramach projektu Rodzice – 
Dzieciom.

8
30 marca 2018 
piątek

Wielki Piątek

Grupy łączone – zmniejszona 
frekwencja – wcześniej informacja od 
rodziców, które dzieci na pewno nie 
będą w żłobku. Prośba pracowników o
wcześniejsze odebranie dzieci

9

30 kwietnia 2018 
–poniedziałek 
2 maja 2018 -  
środa

Weekend majowy –
żłobek pracuje

Grupy łączone – zmniejszona 
frekwencja – wcześniej informacja od 
rodziców, które dzieci na pewno nie 
będą w żłobku

10
12 maja 2018 – 
sobota, godz. 
15.00

Przedstawienie
teatralne Rodzice -

Dzieciom

Aktywna pomoc wszystkich 
rodziców. Na przedstawienie 
zabieramy ze sobą rodzinę, 
przyjaciół i sąsiadów. Proszę jak 
najszybciej poinformować o tym 
wydarzeniu.

11
1 czerwca 2018 – 
piątek

Dzień po święcie
Boże Ciało

Grupy łączone – zmniejszona
frekwencja – wcześniej informacja od
rodziców, które dzieci na pewno nie

będą w żłobku

12
4 czerwca 2018 - 
poniedziałek

Dzień Dziecka

Zabawa dla dzieci, zamówiony 
fotograf, mile widziane barwne stroje, 
lekkie i przewiewne, nieograniczające 
ruchów dziecka 

13
15 czerwca 2018 
– piątek, godz. 
10.00

Dzień Matki i Ojca
Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca.

Dzieci zaprezentują nabyte
umiejętności.

14

22 czerwca 
2018– piątek, 
godz. 15.30 – 
18.30

9. Festyn w Żłobku;
Pożegnanie dzieci
odchodzących do

przedszkola –
zakończenie roku.

Aktywna pomoc wszystkich 
Rodziców; pieczenie ciast, 
zbieranie fantów na loterię, pomoc 
przy organizacji festynu.

15
1 – 31 sierpnia 
2018 Przerwa wakacyjna - placówka nieczynna


