
Drodzy Rodzice, 

 

W tym liście znajdziesz więcej informacji o naszym pokoju dziecinnym w swoim własnym języku. 

 

Umowy: 

* Umowa standardowa = 8,00 € za godzinę  (2021): 

- Dziecko może przyjść od 7 rano do 6 wieczorem, zawsze płacisz od 7 rano do 6 wieczorem. (nawet 

jeśli sprowadzisz dziecko później lub przyjdziesz wcześniej) 

- Niniejsza umowa może rozpocząć się pierwszego dnia miesiąca lub 16 dnia miesiąca. 

 

* Pakiet = 8,95 € za godzinę (2021): 

- Kupujesz torbę godzin na początku miesiąca i możesz zaplanować ją na 9 rano w czwartek rano na 

następny tydzień. Możesz również planować dalej w naszym systemie. 

- Można go uruchomić i zatrzymać tylko pierwszego dnia miesiąca 

- Menedżer lokalizacji wskazuje, które dni są jeszcze dostępne do swobodnego planowania. 

- Jeśli jesteś spóźniony lub wcześniejszy niż zaplanowany czas: kosztuje to 9,65 € za godzinę. 

- Jeśli chcesz przyjechać w ostatniej chwili, kosztuje to dodatkowo 1 € za godzinę. (jeśli dasz nam 

znać po czwartku rano, więc) 

- Godziny, które opuściłeś w ciągu miesiąca, potrwają kolejne 5 miesięcy. 

- Godziny poza pakietem są rozliczane: 9,65 € za godzinę. 

Zegar wchodzi i wychodzi: 

W grupie znajduje się komputer, w którym możesz kliknąć swoje dziecko i wejść i wyjść. W ten sposób 

wiemy, czy dziecko było dokładnie tym, co zaplanowałeś. Liderzy mogą w tym pomóc. 

System Gloryosa: 

- Możesz przesłać zdjęcie dziecka. 

- Możesz ustawić harmonogram do 9 rano w czwartek rano na następny tydzień. Po 9 godzinach 

system zostanie zablokowany i będziesz mógł składać wnioski tylko przez e-mail. (Droższa stawka) 

- Możesz komentować planowanie liderów. 

- Za pomocą skarbonki możesz również sprawdzić, ile godzin pozostało z poprzednich miesięcy. 

- W widoku Dzień możesz zobaczyć, co Twoje dziecko zrobiło i zjadło. 

 

  



 

Nasza codzienna rutyna: 

9.30: jedzenie owoców> puree fruit można przywieźć z domu, mamy tu kawałki owoców. 

11.30: kanapka z różnymi nadzieniami i ewentualnie butelka z mlekiem w proszku z domu lub 

zwykłego mleka z tego miejsca. 

15.00: Krakers / Ciasto Ryżowe / Przekąska i woda / sok. 

16:30: Warzywa można zabrać z domu, nie jest to już podawane grupie małych dzieci, ale można je 

kupić za 5,50 €. 

Podczas karmienia piersią lub karmienia butelką staramy się zachować harmonogram z domu. 

 

Spać: 

Dziecko 3-6 miesięcy: częściej w ciągu dnia 

Dziecko w wieku 6-14 miesięcy: od 10 do 11 rano i od 15 do 16 

Małe dzieci: od 13 do 15 godzin 

 

Co jest wliczone w cenę i czy NIE musisz go przynosić? 

- Pieluchy 

- Sudocreme 

- krem do opalania (Garnier, Ambre Solaire) 

> Aplikuj już rano w domu 

- Żywność, taka jak kawałki owoców / kanapki / pasty do smarowania / zwykłe mleko / sok / woda / 

przekąski 

- zabawki 

- 

Co możesz przynieść: 

- Własny prześcieradło 60 cm / 120 cm 

- Puree owocowe lub słoik owoców 

- Prawdopodobnie warzywa na wieczór (musisz to kupić dla małych dzieci) 

- Zapasowa odzież / stroje kąpielowe 

- Śpiwór / miękka zabawka / smoczek 


