
 

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI, 

które zostały przyjęte do Żłobka „Złoty Promyk” w 

Nowym Tomyślu na rok szkolny 2019/2020 

 

1. Po zapoznaniu  się z informacją na tablicy ogłoszeń proszę 

rodziców dzieci przyjętych o pobranie u Dyrektora Żłobka 

pozostałych dokumentów. 

2. Proszę zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym  

Żłobka „Złoty Promyk” dostępnym na stronie internetowej 

www.zlobekzlotypromyk.pl lub w administracji Żłobka. 

3. Dzieci i rodziców dzieci przyjętych do żłobka na rok szkolny 

2019/2020  

Zapraszamy dnia 30.08.2019 r. od godz. 10.00 do godz. 13.00  

na tzw. „Drzwi otwarte” 

w celu: zapoznania się z placówką, podpisania umowy oraz 

dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak 

przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki  żłobkowej, 

zaświadczenia lekarskiego o stosowanej diecie, kserokopii karty 

szczepień, deklaracji ilości godzin pobytu dziecka w placówce 

oraz informacji o rozwoju dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zlobekzlotypromyk.pl/


Załącznik: Nr 2 

do Protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej  

w Żłobku „Złoty Promyk” 

 

Numeryczna lista kandydatów przyjętych do żłobka na rok szkolny 2019/2020 

 

Ż.4101.01 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.02 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.03 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.04 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.05 /2019 – pkt. 30 

Ż.4101.06 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.07 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.08 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.09 /2019 – pkt. 30 

Ż.4101.10 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.11 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.17 / 2019 – pkt. 20 

Ż.4101.13 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.14 /2019 – pkt. 30 

Ż.4101.15 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.16 /2019 – pkt. 30 

Ż.4101.17 /2019 – pkt. 30 

Ż.4101.18 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.19 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.20 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.21 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.22 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.24 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.25 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.26 /2019 – pkt. 20 

Ż.4101.41 /2019 – pkt. 30 

Ż.4101.44 /2019 – pkt. 30 

Ż.4101.53 /2019 – pkt. 30 

      Ż.4101.65 /2019 – pkt. 30 

      Ż.4101.70 /2019 – pkt. 30 

      Ż.4101.75 /2019 – pkt. 30 

Ż.4101.84 /2019 – pkt. 30 

Ż.4101.93 /2019 – pkt. 30 

Ż.4101.94 /2019 – pkt. 30 


