REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŻŁOBKA „Świat Malucha”
§1
Żłobek „Świat Malucha” w Wieliszewie przy ulicy Aleja Solidarności 7A prowadzony jest przez firmę
„Świat Malucha” Radosław Jankowski, Monika Jankowska s.c. z siedzibą j.w. zwany dalej Żłobkiem.
§2
Właściciel Żłobka zatrudnia dyrektora, opiekunki i inne osoby spełniające niezbędne wymagania zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§3
Żłobek przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza
się przyjęcie dziecka, które ukończyło 10 miesięcy życia. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do
ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub
utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
§4
Żłobek zapewnia opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka,
wydłużony, za dodatkową opłatą.
§5
Żłobek jest czynny przez cały rok z wyjątkiem: dni ustawowo wolnych od pracy, 2 maja, piątku po Bożym
Ciele, dni dodatkowych wolnych od pracy ustalonych przez właściciela oraz dwutygodniowej przerwy
urlopowo-remontowej w czasie wakacji w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Termin przerwy
wakacyjnej podany będzie do 15 września na dany rok szkolny.
§6
Godziny otwarcia Żłobka
1. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00.
2. W okresach świątecznych w przypadku niskiej frekwencji dzieci w poszczególnych grupach, po
wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami (lista obecności dzieci w tych dniach) dopuszcza się
możliwość łączenia grup. W przypadku nieobecności dzieci właściciel może zamknąć Żłobek.
§7
Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci.
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców (opiekunów
prawnych), bądź inne osoby pełnoletnie (za okazaniem dowodu tożsamości) posiadające pisemne
upoważnienie rodziców.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odbieranego ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
3. Dzieci przyprowadzane są najpóźniej do godziny 9, a odbierane najpóźniej do godziny 18.
Późniejsze odebranie dziecka wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty w wysokości
30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
§8
Organizację dnia pracy placówki określa Ramowy Rozkład Dnia ustalony przez Dyrektora.
6:30 – 9:00
9:00 – 9:30

schodzenie się dzieci, wspólna zabawa, czytanie bajek, słuchanie muzyki
czynności higieniczne, śniadanie
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9:30 – 11:00

zajęcia tematyczne z opiekunką, gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika, zabawy
swobodne w ogrodzie, zajęcia dodatkowe: język angielski
11:00 – 11:30
czynności higieniczne, obiad I danie – zupa
11:30 – 13:30
odpoczynek – leżakowanie
13:30 – 14:00
czynności higieniczne, obiad II danie
14:00 – 15:00
zajęcia tematyczne z opiekunką, zabawy swobodne w ogrodzie
15:00 – 15:30
czynności higieniczne, podwieczorek
15:30 – 16:30
gry i zabawy swobodne w miarę możliwości pogodowych na dworze, zabawy
indywidualne i zespołowe
16:30 – 18:00
czytanie bajek, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci
Grupa łączona w godzinach: 6:30 – 8:30 oraz 16:30 – 18:00
§9
Bezpieczeństwo zdrowotne.
1. Placówka nie prowadzi opieki medycznej, nie są podawane dzieciom żadne lekarstwa.
2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do Żłobka zdrowych dzieci, bez objawów chorób, w
szczególności gorączki, kataru, kaszlu, wysypki itp.
3. Rodzice powinni zgłaszać właścicielowi lub dyrektorowi żłobka wystąpienie u swojego dziecka
choroby zakaźnej lub pasożytniczej celem poinformowania pozostałych rodziców o możliwości
zarażenia się chorobą.
4. Ze względu na wymagania sanitarno-higieniczne rodzice zobowiązani są do okresowej wymiany
pościeli (minimum raz w miesiącu), z której korzystają dzieci w Żłobku oraz systematyczne
dostarczanie czystych ubrań na zmianę.
§ 10
Na czas pobytu w Żłobku dzieci powinny zostać zaopatrzone w: pieluchy jednorazowe, chusteczki
nawilżane, chusteczki higieniczne, ubrania na zmianę, kapcie, pościel z poszewkami.
§ 11
Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku
1. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku składa się z trzech części:
 jednorazowej opłaty wpisowej ustalonej przez właściciela
 opłaty stałej
 dziennej stawki za żywienie (w przypadku nieobecności dziecka następuje zwrot stawki za
wyżywienie pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka).
2. Opłaty należy wnosić na wskazany numer konta bankowego Żłobka do 5 dnia każdego miesiąca za
miesiąc z góry.
3. Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia rodziców z obowiązku uiszczenia opłaty stałej.
§ 12
Nabór dzieci do Żłobka prowadzony jest przez cały rok. Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc.

Regulamin Organizacyjny Żłobka obowiązuje od dnia 1 września 2018r.
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