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Niepubliczny Żłobek Mistrzów Za-
bawy z Lublina Sp. z o.o. położony 
jest w  dzielnicy domków jednoro-
dzinnych na pograniczu Lublina 
oraz gminy Konopnica.  

Budynek  został wy-
budowany w  2011 
roku, żłobek mie-
ści się  na  piętrze 
wolnostojącego 
budynku. Ponad 
600   m² ogrodzonego placu 
przylegającego do  budynku zostało przeznaczo-
nych na plac zabaw. Żłobek pracuje przez cały 
rok, w  godzinach 6:00 - 19:00 od  poniedziałku 
do  piątku. Nasz żłobek przyjmuje dzieci w  wie-
ku od 7 miesięcy do 3  lat. Uprawnienia do opie-
ki nad  dziećmi są zgodne z wymogami Ustawy 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lu-
tego 2011 roku (Dz.U.2011.45.235). 

Misją żłobka „Mistrzowie Zabawy” jest zapew-
nienie opieki oraz pomoc rodzicom w wychowa-
niu dziecka i  stworzenie najlepszych warunków 
umożliwiających jego pełen intelektualny, emocjo-
nalny i fizyczny rozwój. Dla nas dzieci są najważ-
niejsze.

W żłobku „Mistrzów Zabawy” opiekę nad 
dziećmi sprawuje wykwalifikowa-

na kadra dbająca o bezpie-
czeństwo, prawidłowy 
rozwój, dobre samo-
poczucie oraz higie-
nę dzieci. Żywienie 
dzieci ustalane jest 

indywidualnie z  Ro-
dzicami. Nasz żłobek 
zapewnia wypoczynek 
i sen w trakcie pobytu 
w  placówce zgodnie 
z  potrzebami dzieci. 
Tworząc programy 
wychowawcze i  profi-
laktyczne uwzględnia-
my sugestie Rodziców. 
Naszym podopiecz-
nym gwarantujemy 

materiały plastyczne, a także dydaktyczno–eduka-
cyjne. 

Wprowadzamy dzieci w świat nauki poprzez za-
bawę, zdobywanie nowych doświadczeń charakte-
rystycznych dla ich wieku rozwojowego. 

Zachęcamy Rodziców do zapoznania 
się z ofertą naszego żłobka.

Więcej informacji: 
www.bezpiecznemaluchy.pl
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