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Regulamin Organizacyjny Pierwszego 
Niepublicznego Żłobka „Leśna Chatka 

Puchatka” w Zakrzewie 
 

§1  

Organizacja Żłobka 

1. Pierwszy Niepubliczny Żłobek „Leśna Chatka Puchatka” w Zakrzewie zwany w dalszej 

części regulaminu Żłobkiem, mieści się w Zakrzewie przy ul. Zacisze 22. 

3. Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo- dydaktyczną nad dziećmi w wieku 

od 8 miesięcy do 3 lat, przy uwzględnieniu, postanowień ustawy prawo oświatowe z dnia 

14.12.2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zgodnie, z którymi wychowanie przedszkolne 

obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 3 lata, nadto przy uwzględnieniu, że zgodnie z zapisami ww. ustawy wychowaniem 

przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

4. W ramach pracy Żłobka dzieci podzielone są na cztery grupy wiekowe. 

5. W Żłobku pracują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz badania lekarskie 

określone w ustawie z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 

2019 r. poz. 409). 

6. Organizacja Żłobka i skład personelu zatrudnionego w Żłobku uzależniony jest od: 

a) wieku dzieci uczęszczających do Żłobka, 

b) liczby miejsc organizacyjnych,  

c) przyjęcia do Żłobka dziecka niepełnosprawnego, 

d) przyjęcia do Żłobka dziecka wymagającego szczególnej opieki. 

6. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 409) jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem 
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dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko 

wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia 

maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. 

7. Dziecko przebywa w Żłobku na podstawie umowy zawartej pomiędzy Rodzicami, a 

Dyrektorem Żłobka o powierzenie dziecka Pierwszemu Niepublicznemu Żłobkowi „Leśna 

Chatka Puchatka”.  

2. Rozwiązanie umowy o powierzenie dziecka Pierwszemu Niepublicznemu Żłobkowi „Leśna 

Chatka Puchatka” może nastąpić z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez każdą ze 

Stron na warunkach określonych w treści zawartej umowy.   

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Rodzicach, należy przez to rozumieć 

prawnych opiekunów dziecka. 

4. Żłobek serwuje posiłki dla dzieci dostarczane w ramach cateringu. Dziecko otrzymuje 5 

posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie, I danie (zupę), II danie i podwieczorek.  

5. Stawkę dzienną za wyżywienie ustala Dyrektor w porozumieniu z dostawcą posiłków, na 

podstawie odrębnej umowy. 

6. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami 

żywienia dzieci w wieku od 8 miesiąca życia do 3 lat.   

§2 

Ogólne zasady pobytu dziecka w Żłobku 

1. Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi pięć́ dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 6:30 do 17:00  również w okresie wakacyjnym, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. Dyrektor w terminie do 31 stycznia w ramach systemu Obecnosci.pl 

poinformuje Rodziców o terminie planowanego dyżuru wakacyjnego, który zorganizowany 

zostanie w ramach dwóch tygodni w okresie wakacyjnym podczas, którego podjęte zostaną 

m.in. prace remontowe i prace porządkowe. Ze względów organizacyjnych, w związku z 

planowanymi pracami w okresie ww. dyżuru Rodzice zobowiązują się w ramach systemu 
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Obecnosci.pl w terminie do 31 marca przypadku braku uczestnictwa dziecka w dyżurze, 

zgłosić nieobecność dziecka w trybie właściwym do zgłaszania nieobecności dziecka. 

Uprasza się Rodziców, bądź Opiekunów o współpracę i konsekwencję w złożonych 

deklaracjach dotyczących dyżuru, co usprawni planowane na ww. czas prace. 

2. Mając na względzie zapewnienie prawidłowego rozwoju dziecka, dzienny pobyt dziecka w 

Żłobku nie powinien przekraczać 10 godzin. 

3. Nieodebranie dziecka ze Żłobka z godzinach pracy Żłobka, tj. do godziny 17:00 skutkuje 

pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 

brutto) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku po godzinie 17:00, które to 

opłaty doliczane zostaną do kwoty należnego miesięcznego wynagrodzenia i rozliczane będą 

zgodnie z zapisami § 3 umowy o powierzenie dziecka Pierwszemu Niepublicznemu 

Żłobkowi „Leśna Chatka Puchatka”. 

4. W bardzo nagłych, uzasadnionych losowo przypadkach Żłobek oferuje możliwość 

odpłatnego transportu dziecka do miejsca zamieszkania dziecka oddalonego od placówki 

Żłobka nie dalej niż 15 km w jedną stronę, pod warunkiem, że w miejscu zamieszkania 

dziecka, dziecko odebrane zostanie przez Rodzica, bądź inną osobę upoważnioną przez 

Rodziców do odbioru dziecka, zgodnie z treścią upoważnienia stanowiącego załącznik do 

umowy o powierzenie dziecka Pierwszemu Niepublicznemu Żłobkowi „Leśna Chatka 

Puchatka”. Transport może mieć miejsce wyłącznie po godzinach pracy Żłobka, a opłata za 

ww. usługę wynosi 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych brutto), która to opłata 

doliczona zostanie do kwoty należnego miesięcznego wynagrodzenia i rozliczona zostanie 

zgodnie z zapisami § 3 umowy o powierzenie dziecka Pierwszemu Niepublicznemu 

Żłobkowi „Leśna Chatka Puchatka”. 

5. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku przez cały okres wakacyjny potwierdzonej w 

systemie Obecnosci.pl zwalnia się Rodziców z obowiązku zapłaty miesięcznego czesnego za 

drugi miesiąc nieobecności dziecka w Żłobku co do połowy tego czesnego, a za pierwszy 



Pierwszy Niepubliczny  
Żłobek i Przedszkole  
„LEŚNA CHATKA PUCHATKA”   
Danuta Strzesak   
Zakrzewo ul. Zacisze 22 i 4  
	 
 

str.	4	
 

miesiąc nieobecności Rodzice, zobowiązani są zapłacić czesne miesięczne w pełnej 

wysokości.  

6. Po obiedzie prowadzi się we wszystkich grupach zajęcia wyciszające, a najmłodsi korzystają̨ 

ze sjesty poobiedniej z możliwością̨ snu. Jeżeli dziecko nie śpi, to słucha bajek, opowiadań́, 

muzyki relaksacyjnej i odpoczywa lub bawi się w sposób cichy i spokojny. 

7. Po przyprowadzeniu dziecka do Żłobka należy dziecko przebrać z odzieży wierzchniej,  

zmienić obuwie i przekazać opiekunowi grupy, bądź innemu powołanemu w tym celu 

pracownikowi Żłobka. 

8. Dzieci mogą̨ być́ odbierane tylko przez Rodziców, bądź inne upoważnione osoby wskazane 

przez Rodziców, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. 

9. Dzieci nie mogą przynosić́ do Żłobka i spożywać́ w sali żadnych pokarmów. Dopuszczalne 

są̨ słodycze tylko w ramach imienin lub urodzin dziecka pod warunkiem, że są̨ zorganizowane 

dla całej grupy.  

10. Rodzice i Opiekunowie zobowiązują się dostosować ubiór dziecka do warunków zabawy w 

Żłobku i panujących warunków atmosferycznych na zewnątrz.  

11. Rodzice ponoszą̨̨ koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy 

autokarowe oraz bilety wstępu.   

12. Dopuszcza się możliwość łączenia grup dzieci ze względów organizacyjnych. Łączenie grup 

w Żłobku następuje: 

a) w czasie dyżuru porannego w godzinach od 6:30 do 8:15, 

b) w czasie dyżuru popołudniowego w godzinach: 16:15 do 17:00. 

c) w czasie organizowanych wycieczek i wyjazdów, 

d) w czasie imprez okolicznościowych, 

e) w okresie wakacyjnym, ferii zimowych oraz w okresie podwyższonego ryzyka 

zachorowań, przy zmniejszonej liczbie dzieci w Żłobku, 

f) w przypadku nagłej nieobecności wychowawcy grupy. 

13. Organizację zajęć i rytmu dnia określa Plan dnia: 

- 6:30- 8:15 powitanie dzieci, zabawy swobodne, dzieci przebywają w jednej grupie, 
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- 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- zupa, 

- 12:00- 14:00 ukołysanie do snu, czytanie bajek, słuchanie muzyki, 

- 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 Rodziców. 

§3  

Żłobek a zdrowie dziecka  

1. Żłobek nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność́ za wykonanie w odpowiednim 

terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci 

miedzy innymi szczepień́ ochronnych spoczywa na Rodzicach.  

2. Obowiązkiem Rodziców jest przyprowadzenie do Żłobka dzieci zdrowych. Dzieci, które 

mają katar,  kaszel, gorączkę lub wysypkę, bądź są w trakcie leczenia antybiotykowego, 

bądź też mają inne objawy, np. zaczerwienione oczy lub innej choroby nie będą 

przyjmowane do Żłobka. 

3. Nie praktykujemy podawania dzieciom leków przynoszonych przez Rodziców, za 

wyjątkiem leków na alergię na wyraźną pisemną prośbę Rodziców zgodnie z wytycznymi 

alergologa przedłożonymi przez Rodziców w formie pisemnej.  

4. W przypadku kataru i/lub kaszlu alergicznego Rodzice zobowiązani są̨ przedstawić́ 

zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii, ze wskazaniem, 

że występujący katar i/lub kaszel są następstwem stwierdzonej alergii. 
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5. Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej jest przedstawienie zaświadczenia 

od lekarza alergologa z wyszczególnieniem pełnej listy produktów uczulających dziecko 

oraz skontaktowanie się z Dietetykiem współpracującym z firmą cateringową dostarczającą 

posiłki do Żłobka celem dostosowania diety właściwej dla dziecka. Dane kontaktowe do 

Dietetyka będą podane na indywidualnym koncie dziecka w ramach systemu Obecnosci.pl. 

6. Obowiązkiem opiekuna jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postepowania, 

pod warunkiem spełnienia przez Rodziców warunków wskazanych w § 3 ust. 5 niniejszego 

Regulaminu. 

7. Obowiązkiem opiekuna jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że 

dziecko źle się czuje. Obowiązkiem rodziców jest aktualizowanie numerów kontaktowych. 

8.  Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji o złym samopoczuciu dziecka, jest jego 

wcześniejszy odbiór. 

9. Żłobek zapewnia dzieciom możliwość codziennego korzystania z ogrodu wyposażonego w 

urządzenia i zabawki dostosowane do wieku dzieci. 

10. Wyjścia dzieci na ogród uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych. 

Dzieci nie wychodzą na dwór jeśli pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca, bądź 

temperatura powietrza poniżej - 10 ° C.    

11. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych Żłobek zapewnia dzieciom jak najdłuższy 

pobyt w ogrodzie. 

12. Dziecko jest przyprowadzone do Żłobka, z założenia, że jest zdrowe i w związku z tym 

może wyjść́ na plac zabaw czy też spacer, bądź też uczestniczyć w innych aktywnościach 

na świeżym powietrzu. 

§4 

1. Dziecko ma prawo do:  

a) akceptacji takim jakie jest, 

b) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 

c) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, 
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d) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 

e) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym 

pomocy,   

f) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, 

g) posiadania w swoim otoczeniu osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych 

i zaangażowanych, do których może się zwrócić́ po pomoc lub zapytanie, 

h) badania i eksperymentowania, 

i) doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami 

bezpieczeństwa, 

j) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym 

otoczenia, 

k) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, 

l) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, 

m) zdrowego jedzenia.   

2. Dzieci mają obowiązek:  

a) nie krzywdzić́ siebie i innych, 

b) nie urządzać́ niebezpiecznych zabaw, 

c) nie przeszkadzać́ innym w pracy i zabawie, 

d) postępować́ z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia).   

3. Rodzice są obowiązani współpracować z opiekunami w zakresie wypełnienia przez 

dziecko spoczywających na dziecku obowiązków, o których powyżej. 

 §6  

Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między Stronami i załatwiane polubownie, w 

przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy sądem właściwym 

do rozpoznania sprawy będzie Sąd właściwy zgodnie z przepisami prawa. 
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2. Nowelizacja Regulaminu wchodzi w życie z dniem …………………. i nie dotyczy 

umów o powierzenie dziecka Pierwszemu Niepublicznemu Żłobkowi „Leśna Chatka 

Puchatka” zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu.  

3. Dla zapewnienia   znajomości Regulaminu ustala się wywieszenie jego treści na stronie 

internetowej Żłobka oraz zapoznanie Rodziców dzieci nowo przyjętych z jego treścią w 

dniu podpisania umowy o powierzenie dziecka Pierwszemu Niepublicznemu Żłobkowi 

„Leśna Chatka Puchatka”. 
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