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Konferencja została objęta patronatem honorowym

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 



Ogólnopolska Konferencja Żłobki i kluby dziecięce 

,,Bo jakie będą początki, takie będzie wszystko" to

pierwsze w Polsce tak prestiżowe wydarzenie

konferencyjne z zakresu instytucji opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3, skierowana do publicznych 

i niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych,

dziennych opiekunów oraz przedstawicieli jednostek

samorządu terytorialnego, pełniących nadzór nad

instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Mamy nadzieję, że grono zaproszonych prelegentów 

i gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele:

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Rzecznika Praw Dziecka, Instytutu Żywności i

Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła w

Warszawie, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa

Sprawiedliwości,  Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

Państwowej Straży Pożarnej, psychologowie,

prawnicy, trenerzy z obszaru metod rozwoju

wspierania dziecka,  umożliwi wielopłaszczyznową       

 i interdyscyplinarną refleksję, dyskusję, wymianę

doświadczeń i poglądów na temat opieki nad dziećmi

wieku do lat 3 oraz poszerzenia wiedzy.



PROGRAM
Dzień I:

 

09.30     Rejestracja

10:00      Przywitanie i otwarcie konferencji, mgr Robert

               Wilczek,  Prezes Zarządu I Ogólnopolskiego     

                Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych

                Żłobków i Klubów Dziecięcych

 

10:15      Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

10:45      Pytania i dyskusja

 

11:00       Przerwa kawowa

 

11:15      Jak mądrze wybierać produkty spożywcze            

               najlepsze dla Ciebie i Twoich podopiecznych?- 

               mgr inż. Katarzyna Świąder, SGGW

 

11:45       Pytania i dyskusja

 

12:00      RODO - Incydenty - wszystko co trzeba o nich

               wiedzieć  (reagowanie, ewidencjonowanie,

               zgłaszanie)- mgr Radosław Wasilewski

 

 



 
PROGRAM

Dzień I:

 

12:30      Pytania i dyskusja

 

12:45      Zasady i normy żywienia dzieci w żłobku i klubie

               dziecięcym z uwzględnieniem obowiązujących

               przepisów prawnych- mgr Joanna Jaczewska-

               Schuetz, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. 

               A. Szczygła w Warszawie

 

13:15      Pytania i dyskusja

 

13:30      Lunch

 

14:00      Autyzm w żłobku- wczesne objawy zaburzeń 

               ze spektrum autyzmu i rola opiekunów w zakresie

               diagnozy- mgr Magdalena Markowska

 

14:30      Pytania i dyskusja

 

14:45      Strefa ekspercka i wystawiennicza (wystawa firm 

               z produktami dla żłobków i klubów, aranżacje 

               żłobków, degustacje potraw, spotkania z 

               ekspertami biorącymi udział w konferencji)

 



PROGRAM
Dzień I:

 

16:00      Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do                              

               lat 3 w samorządach w Polsce - szanse, zagrożenia,     

               perspektywy i finansowanie, mgr Robert

               Wilczek,  Prezes Zarządu I Ogólnopolskiego     

               Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych

               Żłobków i Klubów Dziecięcych 

 

16:30     Główny Inspektorat Sanitarny

               

16:50     Przerwa kawowa

 

17:00     Kluczowa rola muzyki we wczesnym dzieciństwie-

              mgr Artur Maciejewski (warsztat)

 

18:00     Przerwa

 

19:30     Gala wieczorna połączona z wręczeniem nagród 

              w kategorii ,,ŻŁOBEK ROKU 2019'' i ,,KLUB

              DZIECIĘCY ROKU 2019''. 

 

              Występ artystyczny 

 

21:00      Zakończenie

 

 

 



Występ artystyczny
 

Artur Maciejwski
Akordeonista 

 



PROGRAM
Dzień II

 

09:00     Rzecznik Praw Dziecka

 

09:20     Problemy związane z ewakuacją dzieci w żłobku 

              i klubie dziecięcym- podejście praktyczne-

              mgr inż. Bartosz Rakowski

 

10:00     Pytania i dyskusja

 

10:15      Przerwa kawowa

 

10:30      Jak opanować stres i uratować dziecku życie? 

               & trening udzielania pierwszej pomocy-

               mgr Mateusz Wawryszuk, ratownik medyczny

 

11:30      Pytania i dyskusja

 

11:45      Aspetor – najwyższa jakość i skuteczność          

              dezynfekcji powietrza w trosce o zdrowie 

              i bezpieczeństwo dzieci - Piotr Pietras i Mateusz       

              Purgał - Ultraviol



PROGRAM
Dzień II

 

12:30     Pytania i dyskusja

 

12:45     Lunch

 

13:15      Dziecko z zaburzeniami samoregulacji 

               w żłobku.Wpływ nieprawidłowości w zakresie

               integracji sensorycznej na funkcjonowanie

               dziecka- mgr Anna Anuszkiewicz-Myć

 

13:45      Pytania i dyskusja

 

14:00    „Walka z absurdami RODO”- Mec. Tomasz Osiej

 

14:30     Pytania i dyskusja

 

14:45     Prawidłowe przygotowanie żłobka, klubu

              dziecięcego oraz samorządu do kontroli - 

              mgr Robert Wilczek, Prezes Zarządu       

              Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych 

              i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych

 

15.15      Pytania i dyskusja

 

15:30     Podsumowanie i zakończenie



Strefa ekspercka
 

mgr Katarzyna Świąder 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Żywienie dzieci w wieku do lat 3

 

mgr Anna Anuszkiewicz - Myć

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne

 

mgr Joanna Jaczewska-Schuetz

Instytut Żywności i Żywienia im. prof  A. Szczygła 

 

mgr Artur Maciejwski

Rola i wpływ muzyki na rozwój dzieci w żłobkach i klubach

 

Ewa Myka Zaprawa /Moje Bambino/

Przygotowanie bezpiecznej przestrzeni w żłobki i klubie

 

mec. Tomasz Osiej

RODO w żłobku i klubie dziecięcym

 

mgr Mateusz Wawryszuk - ratownik medyczny / Eskulapa/

Prawidłowe przeprowadzanie pierwszej pomocy

 

mgr, MBA, Robert Wilczek

Przygotowanie placówki do kontroli sprawowanej przez JST

 

 

 

 

 



 
 

Zapraszamy serdecznie wszystkie publiczne 

i niepubliczne żłobki i kluby dziecięce do udziału 

w pierwszym w Polsce konkursie w kategorii 

 

,,ŻŁOBEK ROKU 2019'' 

i 

,,KLUB DZIECIĘCY ROKU 2019''

 

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszenia

znajduje się na stronie internetowej:

http://akademiaoswiaty.pl/konferencje-

ogolnopolskie/konkurs-zlobek-roku-2019-klub-

dzieciecy-roku-2019.

 

Podczas Konferencji nastąpi wręczenie nagród.



 
 

Dlaczego warto uczestniczyć w konferencji?

 

- jedyne w Polsce wydarzenie skupiające publiczne i

niepubliczne żłobki, kluby dziecięce, dziennych opiekunów.

 

- spotkania z ekspertami z branży żłobkowej

 

- spotkania z przedstawicielami ministerstwa

 

- bezpłatne porady ekspertów

 

- szkolenie z pierwszej pomocy 

 

- zniżki od wystawców 

(m.in. Moje Bambino, Ultraviol, LiveKid) 

 

- konkursy z nagrodami dla placówek

 

- degustacje potraw dedykowanych dla dzieci 

w wieku do lat 3

 

- zniżki i vouchery na szkolenia, warsztaty, seminaria

organizowane przez Stowarzyszenie 

 

- pakiety konferencyjne dla uczestników od wystawców

 



 
 

Aranżacja żłobka

/ wystawa / 

 

Podczas konferencji firma Moje Bambino przygotuje dla

Państwa aranżację żłobka z bezpiecznymi 

i certyfikowanymi elementami wyposażenia placówki

 



 
 

Lampy bakteriobójcze

 

Podczas konferencji firma UltraViol zaprezentuje 

 lampy bakteriobójcze do zastosowania w żłobkach i klubach 

 



 
 

Degustacja potraw dedykowanych 

dla dzieci w żłobkach i klubach

 



INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 

Cena standardowa: 295 zł/1 dzień, 590 zł / 2 dni

 

 - Zniżki dla członków stowarzyszenia 

od - 10% do - 50% 

 

- Zniżki przy zapisach grupowych

 

Zapisy i szczegóły:

 

e-mail: stowarzyszenie@zlobkikluby.org

 

tel: 507 442 085

 

SZCZEGÓŁY I FORMULARZ ZGŁOSZENIA DOSTĘPNY

NA STRONIE WWW.AKADEMIAOSWIATY.PL 

ZAKŁADKA STOWARZYSZENIE

 

 



 
 

 


