REGULAMIN
Niepublicznego Żłobka Kogut
I. Postanowienia ogólne
1. Żłobek działa zgodnie ze Statutem, niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami
prawa, mając na uwadze szeroko pojęte dobro dziecka.
2. Podstawą do przyjęcia dziecka do żłobka jest Umowa o opiekę w żłobku oraz Karta informacyjna.
3. Wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku ustala Organ Prowadzący wg zasad zawartych
w Umowie o opiekę oraz w regulaminie.
4. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych pozostaje stała również
w czasie nieobecności dziecka w żłobku.
5. Żłobek przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w momencie przejęcia dziecka od
rodziców w sali żłobkowej. W drodze do i ze żłobka oraz w pomieszczeniach znajdujących się poza
salami dla dzieci w czasie obecności rodziców/ opiekunów ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność
za jego bezpieczeństwo.
6. Dziecko może być odebrane tylko przez rodziców, przez osoby wskazane jako osoby uprawnione
w karcie informacyjnej lub posiadające jednorazowe pisemne upoważnienie zawierające nr dowodu
osobistego i legitymujące się takowym.
7. Dzieci nie będą oddawane ze żłobka rodzicom/osobom będącymi pod wpływem alkoholu.
W kwestiach spornych żłobek zastrzega sobie prawo do użycia alkomatu lub bezpośredniej
współpracy w tym zakresie z funkcjonariuszami policji.
II. Ochrona zdrowia dziecka
1. Do żłobka uczęszczają dzieci zdrowe.
2. W żłobku nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich, procedur
medycznych ani podawania leków.
3. W przypadku zauważenia niepokojących objawów dotyczących zdrowia dziecka ( m.in. nasilający
się kaszel, ropny katar, gorączka, itp.) personel żłobka informuje rodziców / opiekunów prawnych,
którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze żłobka. Jeśli sytuacja taka zaistnieje
rano, w momencie przyprowadzenia dziecka, uprawniony pracownik żłobka – pielęgniarka, ma
prawo podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do żłobka.
4. Rodzice przyprowadzający dziecko po nieobecności spowodowanej chorobą zobowiązani są
dostarczyć zaświadczenie lekarskie o tym, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.
5. W przypadku chorób przewlekłych (astma, cukrzyca) rodzice muszą dostarczyć odpowiednie
zaświadczenie lekarskie i wyrazić pisemną zgodę na podawanie dziecku leku przez pielęgniarkę.
III. Prawa i obowiązki rodziców
1.

Rodzice mają obowiązek:
a. terminowo uiszczać opłatę za pobyt dziecka w żłobku;
b. zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie, dające dziecku komfort
i bezpieczeństwo w czasie zabaw w sali jak i w czasie pobytu na świeżym powietrzu oraz
możliwość przebrania dziecka na wypadek „problemów fizjologicznych” lub zwykłego
zabrudzenia powodującego dyskomfort u dziecka;

c. zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki i mokre chusteczki higieniczne;
d. odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka i ponosić konsekwencje kosztów
pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez Organ
Prowadzący tj. 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę;
e. interesować się dokonaniami dziecka poprzez kontakty z opiekunkami w grupie w celu
ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
2.

Rodzice mają prawo do:
a. rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju;
b. fachowej pomocy w formie porad udzielanych przez personel żłobka w miarę możliwości;
c. udziału w różnych formach zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych w żłobku,
w których przewidziany jest udział rodziców;
d. zgłaszania uwag i propozycji do dyrektora placówki, dotyczących funkcjonowania żłobka.

IV. Prawa i obowiązki personelu żłobka.
1.

2.

Personel żłobka ma prawo do odmówienia przyjęcia chorego dziecka lub nie posiadającego
stosownego zaświadczenia o stanie zdrowia po powrocie z nieobecności spowodowanej
chorobą oraz odmówienia wydania dziecka osobie nietrzeźwej lub nieznanej.
Personel żłobka ma obowiązek:
a. przestrzegać statutu i regulaminu żłobka a w szczególności traktowania dziecka w sposób
podmiotowy, przestrzegając zasady „ciepło i bezpiecznie jak w domu”;
b. przestrzegać we wszystkich podejmowanych działaniach zasad higieny;
c. przestrzegać zasad dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż;
d. niezwłocznie informować dyrektora placówki o wszystkich wydarzeniach związanych
z bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci, odbiegających od codziennego życia żłobkowego.

V. Organizacja pracy placówki
1.
2.
3.

Żłobek jest czynny w dni robocze od godz. 6:30 do godz.17:00.
Dzieci powinny być odbierane z sali zabaw najpóźniej do godz.16.50, ze względów
organizacyjnych.
O konieczności zamknięcia żłobka w dodatkowych terminach decyduje Dyrektor żłobka
w porozumieniu z Organem Prowadzącym i informuje rodziców o tym bez zbędnej zwłoki,
w możliwie najwcześniejszym terminie.

Zapoznałam/łem się z powyższym Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
podpis Rodzica / Opiekuna prawnego:

…...........................................................
…………………………………………………………., dnia …................................
miejscowość

data

