REGULAMIN
Żłobka Niepublicznego
„Elfy Piotrusia Pana”
I.

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA

1. Niepubliczny Żłobek ,, Elfy Piotrusia Pana” w Warszawie działa na podstawie statutu,
umowy cywilno-prawnej zawartej z Rodzicami, niniejszego regulaminu oraz w myśl
swoich zasad programowych. Żłobkiem kieruje Dyrektor.
2. Żłobek prowadzi, jedną lub dwie grupy dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy.
3. Z chwilą przyjęcia dziecka do żłobka Rodzice podpisują umowę o świadczeniu usług
opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, w której zobowiązują się do
respektowania statutu, niniejszego regulaminu, oraz terminowego wnoszenia opłat za
żłobek.
4. Wypowiedzenie umowy przez Rodziców może nastąpić wyłącznie na koniec miesiąca
z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. W takim przypadku
Rodzice opłacają czesne za kolejny miesiąc następujący po miesiącu wypowiedzenia.
5. W przypadku niedotrzymywania zobowiązań Rodziców wobec żłobka, Dyrektor
żłobka ma prawo skreślić dziecko z listy.
II. ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA
1. Rok szkolny trwa od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku
następnego.
2. Żłobek prowadzi działalność opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną w godz. 7:30 –
18:00.
3. Pobyt dziecka w żłobku po godzinach opłaconych w ramach czesnego wynikający ze
spóźnienia się rodziców jest dodatkowo płatny. Koszt każdej rozpoczętej godziny
wynosi 20 złotych. Opłata wnoszona jest na ręce dyżurującego nauczyciela w dniu
spóźnienia.
4. Rodzice przyprowadzają dzieci do żłobka najpóźniej do godziny 9.00. Potrzebę
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przyprowadzenia

dziecka

do

żłobka

należy
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nauczycielom/opiekunom dzień wcześniej. Późniejsze powiadomienie wyklucza
możliwość zwrotu opłaty za wyżywienie.
5. Rodzic powierza dziecko opiece wychowawcy.
6. Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka, Rodzice odpowiadają za ich
bezpieczeństwo.
7. Dzieci mogą być odbierane ze żłobka wyłącznie przez Rodziców lub osoby wcześniej
pisemnie przez nich upoważnione w Karcie Informacyjnej. W przypadkach losowych,
odbiór dziecka jest możliwy przez osoby pełnoletnie wskazane pisemnie przez
Rodziców, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.
8. Rodzice, opiekunowie, bądź upoważnione do tego osoby po odbiorze dziecka ze
żłobka nie mogą przebywać na terenie ogrodu.
9. Do żłobka mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe. W żłobku nie podajemy
dzieciom leków. W trosce o zdrowie innych dzieci, w wypadku podejrzeń
nauczycielki o chorobie dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne), także po
powrocie dziecka do placówki po przebytej chorobie, nauczycielka/opiekunka ma
prawo odmowy przyjęcia dziecka do żłobka lub zażądania okazania aktualnego
zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.
10. W czasie pobytu dziecka w żłobku, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub
zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego
zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci
(m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha,
wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne)
nauczycielka/opiekunka ma obowiązek powiadomienia telefonicznego Rodzica
o stanie zdrowia dziecka. Po otrzymaniu od nauczyciela/opiekuna informacji o stanie
zdrowia dziecka Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze
żłobka.
11. W żłobku w ramach czesnego odbywają się codzienne zajęcia programowe:
- język angielski 1 x w tygodniu
- rytmika z elementami tańca 1 x w tygodniu
- zabawy teatralne 1 x w tygodniu
- zabawy doświadczalne 1 x w tygodniu
- zabawy plastyczne oraz manipulacyjno - konstrukcyjne 2 x w tygodniu

- gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjnej 3 x w tygodniu
- gimnastyka wspomagająca rozwój dziecka z elementami integracji sensorycznej
2 x w tygodniu
- zabawy logopedyczne 1 x w tygodniu
- zajęcia kulinarne 1 x w tygodniu.
12. Wyjścia do ogrodu mają miejsce codziennie, o ile pozwalają na to warunki pogodowe.
Czas zabaw ustala się indywidualnie, stosownie do warunków atmosferycznych. Nie
uwzględnia się indywidualnych próśb Rodziców o pozostawienie dziecka w budynku
ze względu na stan zdrowia.
13. Żłobek współpracuje z psychologiem. Pełni on dyżur raz w tygodniu przez 2 godziny.
14. Żłobek zapewnia dzieciom i Rodzicom uczestnictwo w imprezach, które mają
charakter zajęć otwartych, w których to Rodzice uczestniczą w zajęciach wspólnie z
dziećmi. Spotkania takie odbywają się w związku z takimi okolicznościami jak
Spotkanie Bożonarodzeniowe, Święto Rodziny itp.
15. Wychowawcy poszczególnych grup na bieżąco informują Rodziców o swoich
spostrzeżeniach, obserwacjach dotyczących codziennego funkcjonowania dziecka w
żłobku.
16. Firma cateringowa dostarczająca posiłki do żłobka jest pod stałym nadzorem
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Warszawie. Posiada wszystkie niezbędne
pozwolenia. Jadłospis obejmujący: śniadanie, zupę, II danie, dostosowany jest do
wieku dzieci. Podwieczorek przygotowywany jest na miejscu w żłobku. Na prośbę
Rodziców menu może być dostosowane indywidualnie do potrzeb dziecka (np.: ze
względu na wykluczenie z diety danego produktu). Napoje dostępne są przez cały czas
pobytu dziecka w placówce.
17. Stawka żywieniowa wynosi 12 zł i obejmuje 4 posiłki - śniadanie, obiad (zupa + II
danie), podwieczorek. Stawka żywieniowa może zostać zwrócona w przypadku
nieobecności dziecka, ale tylko wtedy gdy nieobecność ta zostanie zgłoszona
wcześniej tj. nieobecność dziecka na śniadaniu – do godz. 16.30 dnia poprzedniego,
nieobecność dziecka na zupce, II daniu i podwieczorku danego dnia do godz. 8.30.
18. Rodzice zobowiązani są do czynnego udziału w życiu żłobka poprzez udzielenie
informacji o dzieciach, ofiarowanie własnej pomocy oraz udział w uroczystościach.
19. Żłobek organizuje zbiorowe ubezpieczenie dzieci i pracowników od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpiecza nauczycieli od odpowiedzialności
cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu.

20. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez
dzieci.
21. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady
organizacji żłobka reguluje statut żłobka dostępny na tablicy informacyjnej bądź u
Dyrekcji placówki.

III.

FI NANSOWE ZASADY DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKA

1. Czesne za żłobek pobierane jest przez 12 miesięcy w roku w celu pokrycia kosztów
działalności żłobka w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku zapisania drugiego
dziecka do żłobka (lub przedszkola) opłaty za rodzeństwo są niższe, ustalone
indywidualnie z Dyrektorem.
2. W ramach czesnego określonego w ramach podpisanej umowy żłobek zapewnia:
- opiekę nad dzieckiem w godzinach pracy żłobka 7.30 - 18.00,
- wyżywienie - 4 posiłki dziennie ( śniadania, obiady - zupa + II danie, podwieczorek),
- uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (język angielski, rytmika, gimnastyka,
zajęcia logopedyczne, teatralne, doświadczalne, kulinarne, plastyczne).
- opiekę psychologa,
- udział dzieci w imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie żłobka
(np.: teatrzyki, koncerty itp.),
- wyposażenie w artykuły sanitarne, zabawki i pomoce dydaktyczne.
3. Rodzice zobowiązani są wpłacać czesne z góry do 4 dnia każdego miesiąca.
Przekroczenie tego terminu powoduje naliczanie kary umownej w wysokości 1 % za
każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku nie wnoszenia opłaty za żłobek przez jeden miesiąc Dyrektor do 15 dnia
następnego miesiąca ma prawo skreślić dziecko z listy.
5. Skreślenie dziecka z listy nie zwalnia Rodziców z obowiązku uregulowania zaległych
zobowiązań wobec żłobka zgodnie z podpisaną wcześniej umową. Nie zapłacenie
zaległych należności powoduje wystąpienie żłobka na drogę przewidzianą przepisami
prawa.
6. Informację o rezygnacji dziecka z żłobka należy złożyć na piśmie z końcem miesiąca z
jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania
odpłatności za żłobek.

7. Rodzice nowo przyjętych dzieci wnoszą jednorazową, bezzwrotną opłatę wpisowego
w wysokości 500 zł obejmującą: materiały dydaktyczne i plastyczne oraz
ubezpieczenie NNW.
8. Żłobek czynny jest w godzinach 7.30 - 18.00.
9. Istnieje możliwość wykupienia pakietu godzin adaptacyjnych - ok. 30 godzin – 500 zł.
Wychowawca wspólnie z rodzicem indywidualnie ustala przebieg adaptacji.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka zapoznają się z treścią Regulaminu
i Statutu, podpisując oświadczenie wyrażają zgodę na jego przestrzeganie.

