REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA
PSZCZÓŁKA MAJA

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE
1. Żłobek ,,Pszczółka Maja,, jest placówką prywatną.
2. Siedziba żłobka mieści się w Nowej Iwicznej, przy ul. Jaśminowej 7.
3. Żłobek prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczną dla dzieci w
wieku od 1 roku do 3 lat, przez cały rok kalendarzowy, za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.


Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku, od godziny 7:00-18:00.



W przypadku odebrania dziecka po godzinach pracy żłobka lub w nagminnym
nieprzestrzeganiu godzin wyznaczonych w umowie jest uiszczana dodatkowa opłata
- 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

4. Terminy przerw pracy placówki związane z religijnymi bądź państwowymi świętami
ustala organ prowadzący.


Święta państwowe i kościelne oraz 24 grudnia, 31 grudnia, 2 maja są dniami wolnymi.



W dniach związanych z przedłużeniem świąt (tzw.,, długich weekendów,,) placówka
pełni dyżur, jeśli zostanie do niego zgłoszona przynajmniej 10 dzieci (listy jawne
wywieszone na terenie żłobka, a obecności potwierdzone podpisem rodzica/ opiekuna)



Raz w roku (ostatni tydzień czerwca) żłobek jest nieczynny z powodu prac
konserwacyjnych.

5. Po przyjęciu do żłobka dziecko pozostaje pod stałą opieka pedagogiczną, aż do
momentu odebrania przez rodzica/opiekuna lub osoby upoważnionej.


Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko, innego
niż wymienionego w Karcie Informacyjnej o dziecku.

6. Rodzice (Opiekunowie), którzy chcą korzystać z usług Żłobka podpisują umowę
cywilnoprawną z właścicielem, oraz wypełniają kartę informacyjną o dziecku.
Podpisanie przedmiotowej umowy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
7. Zapisy trwają przez cały rok, okresem rozliczeniowym za usługi jest miesiąc
kalendarzowy, dotyczy to również opcji zawieszenia umowy.
8. Wyposażenie spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny, posiada niezbędne atesty.
9. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za: uszkodzenie ubrań, które powstały w wyniku
zabawy i podczas zajęć prowadzonych w pomieszczeniach i ogrodzie, oraz za
wartościowe rzeczy osobiste przyniesione do żłobka.
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II. NASZE CELE
Naszym celem jest stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery, oraz zapewnienie dzieciom
właściwego procesu wychowawczego i bezpieczeństwa.
III. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ŻŁOBEK „Pszczółka Maja”
Zadaniem Żłobka jest pomoc rodzicom (opiekunom) w opiece nad dziećmi, a szczególnie
w zakresie:
• organizacji zabaw edukacyjnych dopasowanych do wieku i stopnia rozwoju dziecka,
zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na świeżym powietrzu, pod okiem
wykwalifikowanej kadry.
• usług pielęgnacyjnych (dla dzieci, które nie załatwiają potrzeb fizjologicznych na
sedesie/nocniku, zmiana pieluszki oraz niezbędna w tym zakresie pielęgnacja, czyli
mycie i kremowanie).
• wyżywienia – szczegóły zostaną omówione z rodzicami indywidualnie, uwzględniając
potrzeby dzieci np. alergie. Dziecko otrzymuje pięć posiłków.
• Nadzoru lekarskiego (w razie potrzeby, po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicem lub
opiekunem, wzywany jest lekarz pediatra).
• Prowadzenie działalności wychowawczo-dydaktycznej.
IV. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW
1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Żłobku „Pszczółka Maja” jest złożenie
wypełnionej karty informacyjnej o dziecku, podpisanie umowy cywilnoprawnej,
wpłacenie wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego.
2. Wszystkie dzieci zgłoszone do żłobka podlegają ubezpieczeniu NNW. Koszty
ubezpieczenia pokrywane są z wpisowego.
3. Rodzice są zobowiązani do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka do 5-ego dnia
każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy.
4. Wpisowe należy uiścić przelewem do trzech dni po podpisaniu umowy.
5. Rodzic/opiekun ma obowiązek przyprowadzić dziecko zdrowe do godziny 9:00.
Dziecko jest odebrane z szatni przez rodzica/opiekuna.
6. W dniu szczepienia dziecko nie może zostać przyprowadzone do żłobka.
7. W przypadku, gdy dziecko zachoruje podczas pobytu w żłobku, personel placówki
niezwłocznie informuje o powyższym fakcie rodziców/opiekunów dziecka.
Rodzic/opiekun po otrzymaniu danej informacji zobowiązany jest do odebrania dziecka
z placówki w ciągu 90 minut licząc od momentu otrzymania informacji. W przypadku
nieodebrania dziecka w wyznaczonym czasie, personel placówki ma prawo wezwać
lekarza. Rodzic/opiekun ponosi koszty wizyty lekarskiej.
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8. Rodzic/opiekun ma obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko w wyznaczonych
godzinach, najpóźniej do godziny 18:00. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe
rodzic/opiekun zobowiązany jest powiadomić personel o zaistniałej sytuacji z możliwie
jak największym wyprzedzeniem.
9. Osobom w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu lub środków
odurzających dzieci nie będą wydawane.
10. Na czas pobytu w placówce rodzic/opiekun zobowiązany jest wyposażyć dziecko w:


ubranie na zmianę (zgodnie z porą roku)



koszulka, bluzka, rajstopy, skarpetki, obuwie (najlepiej na rzepy, nie klapki)



pieluchy, krem przeciw odparzeniom, szczotka i pasta do zębów



chusteczki nawilżane

11. Na czas pobytu w żłobku dziecko nie może przynosić zabawek z domu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Żłobka „Pszczółka Maja” został zatwierdzony przez personel oraz rodziców.
2. Regulamin może być modyfikowany.
3. Aktualne informacje i ogłoszenia będą umieszczane w placówce na tablicy ogłoszeń i na
stronie WWW.
4. W przypadku braku wpłaty wpisowego/czesnego w terminie żłobek zastrzega sobie
prawo do nieprzyjęcia dziecka do placówki.
5. Umowa może być wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron, co najmniej
z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
6. Rodzice mogą zgłaszać propozycje do programów wychowawczych, programów
profilaktyk i promocji zdrowia, włączać się w organizację imprez okolicznościowych.

