
MARZEC W „STREFIE MALUCHA” 

 01.03.2021r.  

• Rozpoczęcie rekrutacji zewnętrznej do Przedszkola i Żłobka „Strefa 

Malucha”. 

Rodzice , którzy zapisują rodzeństwo do naszej placówki prosimy, 

aby pamiętali o wysłaniu wniosków rekrutacyjnych. 

• Rodziców dzieci z grupy „Maczki prosimy , aby również pamiętali o 

konieczności wysłania formularza rekrutacyjnego do przedszkola ( jeśli 

dziecko zmienia grupę ze żłobkowej na przedszkolną) 

• Wszystkie nowo przyjęte dzieci oraz dzieci przechodzące ze żłobka do 

przedszkola obowiązuje cała procedura rekrutacyjna! 

01.03.2022r. godz. 16.00 : SPOTKANIE Z RODZICAMI  

                        tematyka : „Dojrzałość szkolna dzieci”                  

15.03.2022 r. /wtorek/ spotkania indywidualne z panią psycholog  

                                    Anną Kowalczyk w godz. od 15.00 do 17.00.  

                           Zapisy u Dyrektora placówki lub nauczycielek w grupach. 

 

25.03.2022r. bajka w wykonaniu aktorów „Obieżyświat” pt. 

                                „Eko wróżka u Januszka” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Szanowni Państwo! 

Wszyscy wiemy co dzieje się na Ukrainie. Nie trzeba o tym mówić. 

Trzeba działać! 

Przedszkole i Żłobek „Strefa  Malucha” także chce pomóc naszym sąsiadom w tak trudnych 

dla nich chwilach 

Jesteśmy po rozmowach ze Związkiem Ukraińców w Polsce OR w Szczecinie. 

Poniżej przedstawiamy możliwości pomocy. 

1. Zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla obrońców Ukrainy (na naszym holu głównym) 

Organizujemy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, które zostaną przekazane na front, 

walczącym tam żołnierzom i cywilom, a są to: 

• Baterie, latarki, lornetki, Power banki, 

• Śpiwory, materace, maty 

• Leki, opatrunki, preparaty odkażające 

• Nowe ubrania, kurtki, buty dla mężczyzn 

2. Chęć przyjęcia uchodźców pod swój dach 

W związku z wieloma deklaracjami płynącymi od mieszkańców Szczecina i okolic, którzy 

wyrażają gotowość przyjęcia rodzin z Ukrainy pod swój dach, informujemy, że w tej sprawie 

można zgłaszać się do Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców (CIC) lub przekazywać 

informację Pani Dyrektor naszej placówki (podajemy: imię i nazwisko, numer telefonu do 

kontaktu, ulicę, ilość osób które można przyjąć) 

3. Praca dla uchodźcy 

Jeśli możecie zatrudnić w swoich firmach lub znacie kogoś kto chętnie przyjmie osobę do 

pracy (szczególnie dla kobiet), prosimy o informację w CIC, Związku Ukraińców lub u Pani 

Dyrektor naszej placówki. 

4. Zostań wolontariuszem 

Zachęcamy wolontariuszy, którzy chcą pomóc rodzinom z Ukrainy do kontaktu z CIC lub 

Związkiem Ukraińców w Polsce. 

5. Pomoc finansowa dla Ukrainy 

Podajemy  numer specjalnego subkonta założonego przez Związek Ukraińców w Polsce 

oddział Szczecin: 

20 1090 1492 0000 0001 4312 2731 z dopiskiem ‘dla rannych’ lub ‘dla dzieci’. 

WAŻNE NUMERY I ADRESY: 

Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców (CIC) 

CIC uruchomił specjalny numer telefonu 791 452 234 (w godzinach 8-18). 



Zgłoszeń można także dokonywać mailowo pod 

adresem cic.kontakt@cudzoziemcy.szczecin.eu 

  

Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie  

Adres: ul. Adama Mickiewicza 45, 70-385 Szczecin, Tel.: 91 422 16 96 

  

PUNKTY INFORMACYJNE: 

Punkt informacyjny znajduje się na pierwszym piętrze na Dworcu Głównym w Szczecinie. 

Drugi punkt informacyjny jest na ul Piastów 40 A w Szczeinie nr tel +48 696 031180. 

  

 
 

mailto:cic.kontakt@cudzoziemcy.szczecin.eu

