Regulamin Pierwszego Niepublicznego Żłobka
Leśna Chatka Puchatka

Informacje podstawowe
1.
Pierwszy Niepubliczny Żłobek „Leśna Chatka Puchatka”, zwany dalej Żłobkiem, mieści się
przy ul. Zacisze 22 w Zakrzewie.
2.
Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku
od 8 miesięca do 3 lat.
3.
Żłobek jest czynny w godzinach 6.30 - 17.00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem
świąt kościelnych i dni ustawowo wolnych od pracy.
4.
Dyrekcja Żłobka może podjąć decyzję o zamknięciu placówki, jeśli w Żłobku jest mniej niż
5 dzieci danego dnia (dotyczy długich weekendów, 24 i 31 grudnia).
5.
Dyrekcja Żłobka może podjąć decyzję o zamknięciu placówki z powodu koniecznych
remontów na 2 tygodnie w roku. O swojej decyzji informuje rodziców do końca lutego roku, w
którym ma być dokonany remont.
6.
Dzieci są podzielone na grupy wiekowe nie większe niż 12 osobowe. W okresach zachorowań
lub wakacji grupy mogą być łączone z zachowaniem liczebności do 12 dzieci oraz podobieństwa
wieku.

Bezpieczeństwo Dzieci
1. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe. Opiekunowie mogą odmówić przyjęcia dziecka z
widocznymi objawami przeziębienia lub innych chorób, szczególnie w przypadku podejrzenia
chorób zakaźnych. Odmowa przyjęcia musi zostać odnotowana w Zeszycie Pobytu.
2. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie.
W przypadku stwierdzenia, że rodzic lub wskazany opiekun, co do którego zachodzi obawa, że nie
gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne) dziecko
pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej
do odbioru dziecka osoby.
3. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z
poszanowaniem prawa do prywatności. Opiekun przekazuje informacje o dziecku za pomocą maili,
osobiście na spotkaniu indywidualnym oraz podczas codziennych spotkań.
4. Opiekunki Żłobka będą z należytą uwagą i starannością opiekowały się dziećmi, dbając o ich
bezpieczeństwo i zaspakajanie potrzeb. Zapewnione jest równe traktowanie wszystkich dzieci,
nietykalność osobista oraz w miarę możliwości realizowanie życzeń dzieci.
5. Mając na względzie bezpieczeństwo prawidłowego rozwoju małego dziecka, dzienny pobyt
dziecka nie powinien przekraczać 10 godzin dziennie.
6. W przypadku odnotowania podwyższonej temperatury u dziecka od 38,.5 C lub innych
niepokojących objawów będących zagrożeniem zdrowia i życia dziecka opiekun natychmiast wzywa
rodzica i/ lub karetkę pogotowia.

Organizacja
1. Na terenie placówki dziecko jest pod opieką personelu od momentu przyjęcia do grupy do czasu
odebrania dziecka z grupy przez rodzica lub inną upoważnioną osobę. Pozostawienie dziecka jest
każdorazowo potwierdzane wpisem w Zeszycie Pobytu. Uważa się, że dziecko przebywające na
placu zabaw znajduje się pod opieka rodzica do momentu jego przyjścia na plac zabaw.
2. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć ubranka i przybory
toaletowe zwane wyprawką.
Wyprawka:
•
Buciki na zmianę z podeszwą antypoślizgową,
•
Ubrania na zmianę,
•
Szczoteczka i pasta do ząbków oraz kubek,
•
Krem (z filtrem UV lub ochronny tłusty - zależnie od pory roku),
•
Zestaw do karmienia (butelki na mleko i/lub sok),
•
Smoczek (jeżeli dziecko używa),
•
Pieluszka lub inna ulubiona przytulanka dziecka, jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do
zasypiania z nią.
•
Ręcznik i powłoczki na pościel do łóżeczka.
3. Organizacje zajęć i rytmu dnia określa Plan Dnia.
6.30- 8.15 -powitanie dzieci, zabawy swobodne, dzieci przebywają razem w jednej grupie.
8.15- 8.30 -śniadanie i higiena po nim
8.30- 9.30 -zabawy dydaktyczne, zabawy na świeżym powietrzu w okresie letnim
w miarę możliwości
9.30- 10.15 - II śniadanie
10.15- 11.30 - zabawy na świeżym powietrzu lub edukacyjne
11.30- 12.00 - obiad, zupka
12.00- 14.00 - ukołysanie do snu czytaniem bajek i muzyką
14.00- 14.45 - obiad, II danie
14.45- 15.30 - język angielski, zabawy na świeżym powietrzu, w razie niepogody gry zespołowe
15.30- 16.15 - podwieczorek
16.15 - 17.00 - swobodna zabawa i odbiór dzieci przez opiekunów.
Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dzieci.
4. Każdego dnia proponujemy dzieciom 5 posiłków: śniadanie, II śniadanie, zupa, drugie danie,
podwieczorek.
Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z Rodzicami, aby uwzględnić indywidualne
potrzeby dzieci (np. alergie).
5. W ramach pracy placówki dzieci podzielone są na trzy lub cztery grupy wiekowe i realizują zajęcia
przewidziane programem tych grup: Kubusie, Piraci, Motyle, Tygrysy.
6. Przyjmowanie dzieci korzystających z karnetów godzinowych odbywa się tylko w okresie
adaptacyjnym dziecka zgodnie z osobna umowa..
7. Rodzice chcący zostawić dziecko w Żłobku poza normalnymi godzinami pracy lub w sobotę winni
ustalić to z kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Możliwe jest indywidualne
ustalenie godzin opieki.

Opłaty
Opłata (czesne) za pobyt dziecka w Żłobku wynosi: do 10,5 godzin dziennie- 800 PLN (tylko między
godz. 6.30 - 17.00), dotyczy osób zamieszkałych w gminie Dopiewo, + dzienna stawka w wysokości
18 PLN czesne dla rodzeństwa to 550 PLN za każde dziecko + dzienna stawka w wysokości 18 PLN
pobyt do 10,5 godziny wraz z wyżywieniem dla osób zamieszkałych w gminie Tarnowo Podgórne –
750 PLN.
karnety adaptacyjne:
50- godzinny - 450 PLN,
80-godzinny – 700 PLN.
poza karnetem godzina pobytu - 15 PLN
Karnet ważny na jeden miesiąc.
Stawka dzienna wynosi 18 PLN/dzien płatna z góry za cały miesiąc. Stanowi opłatę za wyżywienie
i zajęcia edukacyjne oraz pampersy. Jest to opłata, którą żłobek nalicza tylko w przypadku
faktycznego pobytu dziecka w placówce.
Opłaty karnetowe nie obejmują kosztów całodziennego wyżywienia, płatne dodatkowo 10 PLN tylko
w dni, kiedy dziecko przebywa w Żłobku powyżej 5 godzin, a także pieluch jednorazowych.
1. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka Żłobek zwraca sumę dziennej stawki za każdy dzień
nieobecności dziecka, nieobecność należy zgłosić z dziennym wyprzedzeniem do godz. 9.00 za
pomocą programu Stoperek.
2. Przed podpisaniem umowy Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wniesienia jednorazowej
bezzwrotnej opłaty wpisowej wynoszącej 450 PLN - gwarantuje ona Dziecku miejsce w Żłobku.
Dziecko zyskuje wówczas status członka Żłobka. W przypadku powierzenia opiece Żłobkowi
drugiego dziecka w tym samym czasie opłata wpisowa ulega zmniejszeniu do kwoty 225 zł. Trzecie
dziecko zwolnione z opłaty wpisowej.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 5 dnia każdego miesiąca. Brak dokonania
opłaty w terminie skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 5 - dniowego terminu zapłaty.
Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest
jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od ponownego
uiszczenia wpisowego.
3. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy Żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty zgodnie
z cennikiem opieki popołudniowej. W bardzo nagłych, uzasadnionych losowo przypadkach Żłobek
oferuje możliwość odpłatnego transportu dziecka (do 20 km)do miejsca wskazanego przez
Rodzica/Opiekuna. Transport ten jednak może mieć miejsce tylko po godzinach działalności Żłobka.
Opłata za ww. usługę wynosi 70 PLN.
4. Wszelkie opłaty na poczet Żłobka wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy
BZWBK 78 1090 1346 0000 0001 1042 9905
5. Z zastrzeżeniem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie
Żłobka, wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/opiekunów są bezzwrotne.
6. Rodzic jest zobowiązany do wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu minimum 32 dni
wyprzedzenia.

Postanowienia końcowe
Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę Żłobka zobowiązują się
do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Pracownicy Żłobka zobowiązują się do przestrzegania
Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków
do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2009 r.
Nowelizacja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 01. 03. 2018 i nie dotyczy zawartych wcześniej
umów.

