Regulamin organizacyjny
Prywatnego Centrum Opieki nad Dziećmi
„Bąbelkowo”

§1
Regulamin organizacyjny określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Prywatnego Centrum Opieki nad
Dziećmi „Bąbelkowo”, zwanego w dalszej części regulaminu Żłobkiem, jak również wprowadza przepisy
porządkowe obowiązujące na terenie placówki.
§2
Postanowienia ogólne
1. Do Żłobka mogą być przyjęte dzieci, które:
a) mają ukończone 20 tygodni życia do 3 lat lub w przypadku gdy niemożliwe lub
utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia,
b) posiadają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na przyjęcie do Żłobka,
c) nie mają przeciwskazań do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w Żłobku (zaświadczenie lekarskie).
2. Żłobek funkcjonuje cały rok kalendarzowy, bez przerwy wakacyjnej.
3. Żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00.
4. Rodzice są zobowiązani do odbierania Dzieci w godzinach funkcjonowania Żłobka, przy czym, gdy jest to
niemożliwe, Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistnieniu takiej sytuacji. W
takim przypadku Rodzic zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości ustalonej w cenniku.
5. Możliwość zostawienia Dziecka w Żłobku w dni świąteczne i wolne od pracy, a także pobyty weekendowe
ustalane są indywidualnie. Opłata za pobyt Dziecka w Żłobku poza normalnymi godzinami funkcjonowania Żłobka
naliczana jest zgodnie z cennikiem.
6. Dzieci mogą być odbierane z Żłobka wyłącznie przez Rodziców/Opiekunów prawnych oraz osoby legitymujące
się dowodem osobistym, upoważnione na piśmie do odbioru Dziecka.
Personel ma prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka.
7. Dzieci przebywające w Żłobku na zasadzie karnetów miesięcznych i karnetów adaptacyjnych posiadają
ubezpieczenie NNW. Składka na to ubezpieczenie pokrywana jest z opłaty wpisowej pobieranej od Rodziców przy
zapisie Dziecka do Żłobka.
8. Opłaty za pobyt w Żłobku reguluje Cennik, który jest integralną częścią niniejszego Regulaminu. Podpisanie
umowy z Żłobkiem oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.
§3
Cele i zadania Żłobka
Do zadań Żłobka należy:
a) sprawowanie opieki nad Dziećmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat,
b) zapewnienie Dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych,
zgodnie z jego potrzebami,
c) pomoc pracującym Rodzicom poprzez zapewnienie ich Dzieciom opieki, wychowania,
bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery,
d) zagwarantowanie Dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i wypoczynku oraz
wyuczenie nawyków higienicznych,
e) prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych dostosowanych do wieku i rozwoju,
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f) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa Dzieciom podczas pobytu w Żłobku,
g) zapewnienie Dzieciom prawidłowego rozwoju psychomotorycznego,
h) zapewnienie Dzieciom prawidłowej i fachowej opieki
§4
Obowiązki Rodziców
Rodzice Dzieci uczęszczających do Żłobka są zobowiązani:
a) przyprowadzać do Żłobka Dzieci zdrowe, czyste, i ubrane odpowiednio do pory roku,
b) przyprowadzać i odbierać ze Żłobka Dzieci osobiście lub przez inną osobę pisemnie
upoważnioną i legitymującą się dowodem osobistym.
c) brać udział w zebraniach organizowanych przez dyrektora Żłobka.
§5
1.

Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Żłobku jest złożenie wypełnionej karty informacyjnej,
zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań do uczestniczenia Dziecka w zajęciach w Żłobku, podpisanie
umowy oraz terminowe uiszczanie czesnego i opłaty za żywienie.

2.

Opłaty z tytułu czesnego winny być uiszczane z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

3.

Opłaty za wyżywienie winny być uiszczane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

4.

W przypadku płatności przelewem, dniem uiszczenia opłaty jest dzień wpłynięcia środków na konto Żłobka.
W przypadku nieuregulowania płatności w terminie Żłobek jest uprawniony do odmówienia świadczenia
usług. Opłata wpłacana jest na konto bankowe wskazane w umowie.

5.

Jeżeli Dziecko będzie przebywało na terenie Żłobka powyżej 5 godzin dziennie, Rodzice zobowiązani są do
wykupienia posiłku dostarczanego przez firmę cateringową lub też dostarczyć posiłek we własnym zakresie.

6.

7.

Wyprawka powinna zawierać :
•

kubeczek, szczoteczkę do zębów, pastę,

•

kapcie na rzepy, pidżamę

•

chusteczki nawilżające

•

pieluszki/pampersy,

•

butelka do mleka, butelkę/kubek „niekapek” do picia

•

ubranko na zmianę

Rodzice mają obowiązek informować personel Żłobka o aktualnym stanie zdrowia Dziecka w momencie
przyprowadzenia go na teren Żłobka.

8.

Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dzieci pozostające na terenie Żłobka pod opieką Rodziców lub osób
upoważnionych do odbioru Dziecka.

9.

Rodzice mają obowiązek poinformować Żłobek o nieobecności Dziecka najpóźniej do godziny 7:00
pierwszego dnia nieobecności. W przeciwnym razie Żłobek ma prawo obciążyć Rodziców dzienną stawką
żywieniową, którą reguluje Cennik.

10. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Żłobka, Rodzice powinni poinformować na piśmie dyrektora Żłobka z
minimum jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem
miesiąca, w którym mija jednomiesięczny okres wypowiedzenia.
§6
1.

Do obowiązków personelu należy między innymi dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo, dobre

samopoczucie oraz higienę Dzieci. Dlatego też, w celu ochrony pozostałych podopiecznych Dziecko chore nie
zostanie przyjęte do Żłobka.
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2.

Po przebytej chorobie Rodzice mają obowiązek przedstawić personelowi zaświadczenie lekarskie

potwierdzające gotowość Dziecka do uczestnictwa w zajęciach w Żłobku.
3.

W razie pogorszenia stanu zdrowia Dziecka w czasie pobytu w Żłobku Rodzice zostaną natychmiast

poinformowani o tym fakcie. W takim przypadku Rodzice mają obowiązek odebrać Dziecko w ciągu 90 minut. W
przypadku znacznego pogorszenia stanu dziecka personel ma obowiązek wezwać lekarza. Koszty takiej wizyty
pokrywać będą Rodzice.
4.

Personel Żłobka nie może podawać Dzieciom lekarstw. Środki obniżające temperaturę podawane są tylko

przez pracownika z kwalifikacjami pielęgniarskimi, na wyraźne polecenie Rodziców złożone na piśmie. Stosowne
środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe zapewniają Rodzice.
§7
Ramowy rozkład dnia
Ustala się następujący ramowy rozkład dnia dla Dzieci przebywających w Żłobku:
I.

Grupa Maluszków

6:30 – 8:15 - Schodzenie się dzieci do żłobka. Zabawy integracyjne, zabawy swobodne.
8:15 – 8:30 - Przygotowanie do pierwszego śniadania, mycie rączek, czynności pielęgnacyjne.
8:30 – 9:00 - Pierwsze śniadanie.
9:00 – 9:15 - Czynności pielęgnacyjne.
9:15 – 10:00 - Zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce.
10:00 – 10:15 – Przygotowanie do drugiego śniadania, mycie rączek, czynności pielęgnacyjne.
10:15 – 10:30 - Drugie śniadanie.
10:30 – 12:00 – Leżakowanie.
12:00 – 12:30 - Przygotowanie do posiłku, czynności pielęgnacyjne, zupa.
12:30 – 13:45 – Zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce.
13:45 – 14:30 - Czynności pielęgnacyjne, drugie danie i podwieczorek.
14:30 – 16:00 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Sen wg indywidualnych
potrzeb dziecka.
16:00 – 17:00 - Odbieranie dzieci, indywidualny kontakt z rodzicami.
II. Grupa Dwulatków
6:30 – 8:15 - Schodzenie się dzieci do żłobka. Zabawy integracyjne, zabawy swobodne.
8:15 – 8:30 - Przygotowanie do pierwszego śniadania, mycie rączek, czynności pielęgnacyjne.
8:30 – 9:00 - Pierwsze śniadanie.
9:00 – 9:15 - Nauka samodzielności – nocnikowanie, czynności pielęgnacyjne.
9:15 – 10:00 - Zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce.
10:00 – 10:15 – Przygotowanie do drugiego śniadania, mycie rączek, czynności pielęgnacyjne.
10:15 – 10:30 - Drugie śniadanie.
10:30 – 12:00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zabawy rytmiczno-ruchowe, praca z
bajką, zajęcia adaptacyjne.
12:00 – 12:30 - Przygotowanie do posiłku, czynności pielęgnacyjne, zupa.
12:30 – 13:45 – Zajęcia wyciszające. Czas na relaks i odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie
bajek, odpoczynek na leżakach.
13:45 – 14:30 - Czynności pielęgnacyjne, drugie danie i podwieczorek.
14:30 – 16:00 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Zabawy ruchowe, muzyczne,
manipulacyjne, konstrukcyjne, zajęcia plastyczne.
16:00 – 17:00 - Odbieranie dzieci, indywidualny kontakt z rodzicami.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między

Żłobkiem a Rodzicem.
2.

O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku Żłobek informuje na bieżąco w

swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
3.

Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.
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