I N F O R M A C J E

„Lolek”
pełen radości
Pierwsze trzy lata dziecka to najważniejszy okres jego
rozwoju. Mając to na uwadze burmistrz miasta i gminy
Pelplin Patryk Demski podjął decyzję o uruchomieniu
pierwszego publicznego żłobka.

Ż

łobek mieści się w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1
w Pelplinie, a jego patronem jest św. Jan Paweł II. Nazwa żłobka –
„Lolek” – wzięła się właśnie od imienia naszego papieża Karola Wojtyły, na którego w dzieciństwie mówiono Lolek. Głównym celem żłobka jest
zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa podczas rozłąki z rodzicami,
a także akceptacji i zrozumienia oraz zaspokojenie ich naturalnej potrzeby
poznawania świata. Każde dziecko, z uwagi na wiek, jest traktowane indywidualnie. Trzech wychowawców tworzy niesamowitą atmosferę, a każdy dzień
pełen jest przeróżnych niespodzianek. Dzieci nie mają okazji, aby się nudzić.
Czekają na nie urozmaicone zabawy i zajęcia przygotowywane przez panie
opiekunki. Dzięki temu czas spędzony w żłobku upływa maluchom przyjemnie
i radośnie. Żłobek funkcjonuje od 1 września 2015 roku w godzinach 6.30–17.
Grupa podopiecznych liczy 15 dzieci.
Dla milusińskich przygotowane są dwie sale: jedna do zabaw, druga do wypoczynku. Zakupione zostały kolorowe zabawki, pomoce dydaktyczne i ogromny
basen z kolorowymi piłeczkami. Jednak najważniejsza jest atmosfera żłobka,
którą tworzą dzieci, rodzice i niezastąpione panie opiekunki. Ten żłobek jest jak
rodzina – ciepły, przyjazny i pełen radości.

Informacja o żłobkach
W tym roku na terenie gminy Pelplin funkcjonować będą
aż trzy żłobki. Oprócz wspominanego, od roku działa
żłobek „Kostek” przy Zespole Szkół nr 2 w Pelplinie
(przy ul. Kościuszki). Warto wspomnieć, że do końca
bieżącego roku powstanie pierwsza tego typu placówka
zlokalizowana na terenach wiejskich – w Rudnie (w
budynku byłego ośrodka zdrowia przy ul. Pocztowej).
Po raz kolejny Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie
na utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach programu „MALUCH plus”.
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