REGULAMIN
DOMOWEGO ŻŁOBKA „OTO BAJKA”, UL. AZALIOWA 5, 76-039 NOWE BIELICE
§1
Domowy Żłobek „OTO BAJKA” jest placówką sprawującą opiekę nad dziećmi w wieku od 20
tygodnia życia do ukończenia 3 lat.
§2
Domowy Żłobek „OTO BAJKA” mieści się na ul. Azaliowej 5 w Nowych Bielicach, gmina
Biesiekierz.
§3
1. Żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-16:00.
2. Żłobek czynny jest cały rok , z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz
dodatkowych dni wolnych i letniej dwutygodniowej przerwy wakacyjnej, ustalonych na
dany rok szkolny przez właściciela Żłobka.
3. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do zgłoszenia każdej planowanej nieobecności
dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w przypadku
choroby w pierwszy dzień nieobecności.
§4
1. Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 5-go dnia
kalendarzowego miesiąca za dany miesiąc, w wysokości i na zasadach określonych w
umowie.
2. Za nieterminowe uiszczanie opłat będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej.
3. Po uprzednim uzgodnieniu z osobą kierującą żłobkiem istnieje możliwość przebywania
dziecka w żłobku za dodatkową opłatą.
4. Po uprzednim uzgodnieniu z osobą kierującą żłobkiem istnieje możliwość przebywania
dziecka w żłobku w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela za dodatkową opłatą.
§5
1. Do żłobka przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. W przypadku stwierdzenia choroby
u dziecka opiekun w żłobku niezwłocznie powiadamia Rodziców/Opiekunów dziecka.
2. Nieobecność dziecka spowodowana chorobą, szczególnie chorobą zakaźną, Rodzic/
Opiekun ma obowiązek zgłosić w dniu zachorowania.
3. Personel nie podaje dzieciom lekarstw.
§6
Udzielane świadczenia obejmują zgodnie z planem dnia dostosowanym do wieku dziecka:
1. profesjonalną opiekę;
2. zabiegi pielęgnacyjne;

3. zabawy dydaktyczno-wychowawcze;
4. zajęcia rozwojowe;
5. miłą, domową atmosferę;
§7
Żłobek zapewnia Dziecku:
1.
2.
3.
4.

łóżeczko/leżaczek, pościel (przeznaczone indywidualnie dla każdego dziecka);
nocnik (przeznaczony indywidualnie dla każdego dziecka);
zastawę stołową przeznaczoną do spożywania posiłków;
pomoce dydaktyczne;
§8

Rodzice, Opiekunowie zapewniają dziecku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ubrania na zmianę;
okrycie na głowę chroniące przed słońcem/wiatrem zgodne z porą roku;
bezpieczne, antypoślizgowe kapcie;
piżamkę;
szczoteczkę i pastę do zębów;
smoczek z zapinką (jeżeli dziecko używa);
pieluchy jednorazowe (jeżeli dziecko używa) chusteczki nawilżane i higieniczne;
prosimy ubierać dzieci na „cebulkę”;
§9

1. Plan dnia żłobka dopasowany jest do wieku dziecka zgodnie z jego potrzebami.
2. Wykwalifikowany personel czuwa nad prawidłowym i bezpiecznym pobytem dzieci w
żłobku.
3. Celem placówki jest rozwijanie umiejętności i zdolności dzieci oraz szacunek dla ich
indywidualności.
§10
Rodzice i opiekunowie grupy powinni ze sobą współpracować ze względu na dobro dziecka.
§11
Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i cenne przedmioty przyniesione przez
dziecko.
§12
1. Na terenie placówki dziecko jest pod opieką personelu od momentu przyjęcia do grupy
do czasu odebrania dziecka z grupy przez Rodzica/Opiekuna lub inną upoważnioną
osobę.

2. Do odbioru dzieci z placówki upoważnieni są tylko Opiekunowie prawni lub osoby
przez nich wyznaczone wcześniej pisemnie.
3. Upoważnienie jest przechowywane wraz z dokumentacją dziecka na terenie placówki.
§13
Zapisy prowadzone są przez cały rok. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w
odniesieniu do dziecka. O przyjęciu do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń tym,
pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące pobyt z poprzedniego roku oraz ich rodzeństwo.
§14
1. Placówka może skreślić Dziecko z listy wychowanków Żłobka w przypadkach:
a) Naruszenia przez Rodziców/Opiekunów godzin odbierania dzieci ze żłobka,
b) Systematycznego opóźniania przez Rodziców/Opiekunów płacenia czesnego,
c) Zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego
prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie,
d) Naruszenia przez Rodziców/Opiekunów zasad harmonijnej współpracy z placówką
i innymi Rodzicami.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyny z
zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.
3. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy nie zwalnia Rodziców/Opiekunów od
obowiązku opłat z tytułu czesnego.
§15
O wszelkich zmianach regulaminu Rodzice/Opiekunowie będą informowani na bieżąco.
§16
Każdy Rodzic/Opiekun, zapisując dziecko do Żłobka, powinien zapoznać się z niniejszym
regulaminem placówki.
§17
Regulamin Domowego Żłobka „OTO BAJKA” wchodzi w życie od 01 września 2022 roku.

