
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapraszamy wszystkie Dzieci w wieku  
od 5 miesiąca życia do 3 lat ! 

 

 

NASZ CEL: 

Naszym celem jest kształcenie osobowości Dziecka w najwcześniejszym 
okresie Jego rozwoju. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego Malucha 
odkrywamy i rozwijamy Jego talenty oraz pomagamy w pokonywaniu 
codziennych trudności. 

 

 

GDZIE SIĘ ZNAJDUJEMY: 

Żłobek Re-Re Kum-Kum mieści się w cichej i spokojnej okolicy, w pobliżu 
kampusu Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Żabiniec 70 – dzielnica Prądnik 
Biały. Odległość pomiędzy kampusem Uniwersytetu Rolniczego a naszą 
placówką to zaledwie 2 km. Posiadamy własny, duży plac zabaw dla Dzieci 
oraz wygodny parking dla Rodziców. 
 
 
 

GODZINY PRACY ŻŁOBKA: 

Pracujemy przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30  
– 17.30. Z myślą o zapracowanych Rodzicach opieka w innych dniach  
i godzinach ustalana jest indywidualnie. 

 

 

 



OPŁATY W RE-RE KUM-KUM: 

Czesne: 

Miesięczny koszt całodziennej opieki nad Dzieckiem wynosi  
590 zł. Cena uwzględnia dofinansowanie z Programu „Maluch – edycja 2017” 
i dotacje Gminy Miejskiej Kraków. Więcej informacji na temat pakietów 
pobytowych w żłobku można znaleźć na naszej stronie internetowej 
www.rerekumkum.com w zakładce „Cennik”.  

 

Wpisowe: 

Jednorazowa opłata w wysokości 250 zł pokrywająca ubezpieczenie Dziecka 
w żłobku, pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, komplet pościeli, 
ręcznik, sztućce, talerzyki, miseczki oraz kubeczki.  

 

WYŻYWIENIE: 

W żłobku Re-Re Kum-Kum mają Państwo możliwość zamówienia całodziennego 
wyżywienia lub każdego posiłku osobno. Zestawy dań, opracowywane przez 
wykwalifikowanych dietetyków w oparciu o piramidę zdrowego żywienia 
gwarantują tworzenie urozmaiconych, odpowiednio zbilansowanych menu, 
zapewniając zdrowe odżywianie oraz prawidłowy rozwój Dziecka. 

Posiłki przygotowane są bez użycia jakichkolwiek substancji konserwujących, 
wyłącznie ze świeżych, najwyższej jakości produktów. 

Z myślą o Dzieciach z alergiami pokarmowymi przygotowywaliśmy diety: 
hipoalergiczna, bezglutenowa, eliminacyjna.  

Koszt całodziennego wyżywienia składający się z pięciu posiłków: śniadanie, 
II śniadanie, obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek wynosi 11zł. 

Istnieje możliwość dostarczania własnych posiłków przygotowanych przez 
Rodziców. 

 



NASZA OFERTA: 

W ramach miesięcznego czesnego zapewniamy: 

 opiekę na Dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 6.30 do 17.30 

 12 bezpłatnych godzin adaptacyjnych   

 artykuły pielęgnacyjne - chusteczki nawilżane, kremy i zasypki 
(Sudocrem, Alantan, Bepanthen, Nivea) 

 napoje bez ograniczeń (herbata, woda mineralna, soki) 

 bezpłatne konsultacje z logopedą, psychologiem oraz dietetykiem 

 szereg zajęć podstawowych i dodatkowych, m.in.: 

- Gimnastyka ogólnorozwojowa. We wszelkich zabawach ruchowych 
towarzyszą nam elementy „Metody Ruchu Rozwijającego” Weroniki 
Sherborne – metody uznawanej jako jeden z najważniejszych czynników 
rozwoju psychomotorycznego Najmłodszych  

- Zajęcia plastyczne. Poprzez malowanie, rysowanie, wycinanie  
i kolorowanie pobudzamy dziecięcą wyobraźnię. Wykształcamy pierwsze 
umiejętności manualne i twórcze Maluszków 

- Zajęcia rytmiczne. Połączenie tańca i muzyki to świetna okazja do 
wspólnej zabawy. Podczas zajęć rozwijamy koordynację ruchową i inwencję 
twórczą Dziecka. Uczymy się prostych wierszyków i piosenek 

- „Learn & Play” czyli pierwszy kontakt z językiem angielskim. Zajęcia te 
poprzez śpiewanie piosenek, rymowanek i wyliczanek pozwalają „osłuchiwać” 
się z językiem - wspomagają rozwój najmłodszych 

- Bajkoterapia. Są to chwile kiedy opowiadamy lub czytamy  odpowiednio 
dobrane  historie.  Zajęcia  doskonale  wyciszają,  pomagają  odpocząć  
po pełnej wrażeń, intensywnej zabawie 

 



- Gimnastyka buzi i języka. Dzięki ćwiczeniom oddechowym, fonacyjnym 
oraz zabawom wspomagającym artykulację, zajęcia z logopedą stymulują 
rozwój językowy najmłodszych doskonaląc ich aparat mowy 

- Muzykoterapia. Wprawiamy w ruch przeróżne instrumenty muzyczne. 
Jest to doskonała zabawa zapewniająca efekt poznawczy, podczas której 
wykształcamy swoje zdolności i zainteresowania 

- Dogoterapia.  Organizowane  cyklicznie spotkania  z  najlepszym 
przyjacielem człowieka. „Pies terapeuta” wywiera pozytywny wpływ 
uspokajając i relaksując Dzieci  

- Warsztaty teatralne. Teatr jest szkołą życia - dla najmłodszych 
aktorów to również świetna zabawa 

 

Podczas zajęć w Re-Re Kum-Kum wykorzystujemy m.in.: 

- „Metody Ruchu Rozwijającego” autorstwa W. Sherborne 

- „Metody Aktywnego Słuchania Muzyki” B. Strauss 

- „Metody Gimnastyki Ekspresyjnej” wg R. Labana 

-  Zabawy z chustą Klanza 

 

Osoby zainteresowane ofertą żłobka Re-Re Kum-Kum prosimy o przesłanie 
karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na adres klubmalucha@onet.pl 

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.rerekumkum.com oraz kontaktu 
telefonicznego 509-301-283. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie 
Państwa pytania.  

 

Serdecznie zapraszamy ! 

 



 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

 

DANE DZIECKA: 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CZY DZIECKO JEST ALERGIKIEM? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CZY DZIECKO MA ALERGIĘ POKARMOWĄ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GODZINY POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



DANE RODZICA/OPIEKUNA: 

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEFON KONTAKTOWY: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EMAIL: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MIEJSCE PRACY MATKI, ADRES, TELEFON: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MIEJSCE PRACY OJCA, ADRES, TELEFON: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MIEJSCE POBIERANIA NAUKI PRZEZ MATKĘ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MIEJSCE POBIERANIA NAUKI PRZEZ OJCA: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


