
REGULAMIN

ŻŁOBKA KRAINA MAŁYCH STÓPEK

1. Żłobek mieści się w Zalasewie, przy ul. Kórnickiej 214. Zajmuje się profesjonalną opieką

pedagogiczno - edukacyjną, dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

2. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu

z dyrekcją. W razie wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, dyrekcja może zażądać

zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego lub zaprzeczającego możliwość

uczęszczania dziecka do żłobka. Rodzice zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie

pogorszenia się stanu zdrowia dziecka podczas Jego pobytu w żłobku i mają obowiązek

odebrać chore dziecko. Personel Żłobka nie podaje żadnych leków.

3. Zapisy prowadzone są przez cały rok kalendarzowy. W przypadku braku wolnych miejsc

zapisy nie są prowadzone.

4. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 17.00. Żłobek

przyjmuje dzieci w godzinach od 6:30 do 9:00.

5. Żłobek zastrzega sobie prawo do przerwy urlopowej, w okresie wakacyjnym, trwającej

nie dłużej niż dwa tygodnie. Skutkuje to zwróceniem 10% kwoty czesnego. O terminie

zamknięcia Żłobek poinformuje na początku każdego roku kalendarzowego.

Żłobek zastrzega sobie prawo do przerwy podczas trwania ferii zimowych. Termin 

zamknięcia żłobka, to pierwszy tydzień ferii. O terminie ferii dla poszczególnych 

województw decyduje MEN. Skutkuje to zwróceniem 5% kwoty czesnego.

6. Żłobek zastrzega sobie prawo do zamknięcia placówki z innych przyczyn niż w punkcie

5), np. zdarzenia losowe.

7. Po przyjęciu dziecko pozostaje pod stałą opieką pedagogiczną, aż do momentu

odebrania przez osoby upoważnione. Po odebraniu dziecka z sali, odpowiedzialność za

dziecko ponoszą opiekunowie.

8. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie

opiekunowie. 

9. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.

10. Rodzice są proszeni do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu

lub innej przyczynie nieobecności dziecka. Nieobecność należy zgłosić w dzień

poprzedzający nieobecność, do godziny 19.

Nieobecność zgłaszamy smsem nr tel 605-888-175. 

Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany dostawcy posiłków. 

Czesne zawiera opłatę za wyżywienie. Nie ma zwrotu stawki żywieniowej za dni 

nieobecne.



11. Za pobyt dziecka Rodzice zobowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 5-tego dnia

miesiąca, za dany miesiąc na zasadach określonych w umowie.

Nieobecność powyżej 15 dni zgłoszonych, skutkuje umniejszeniem kwoty czesnego – 10%

kwoty czesnego.

12. Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czesnego w trakcie

obowiązywania umowy. Powyższa zmiana następować będzie w formie pisemnego

aneksu do umowy.

13. Rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka do godziny ustalonej w umowie. Po

przekroczeniu danej godziny, każda nowo rozpoczęta godzina kosztuje 15zł. Po godzinie

17.00, każda nowo rozpoczęta godzina kosztuje 50zł. Godzina dodatkowa naliczana jest

również w przypadku przyprowadzenia dziecka przed godziną ustaloną w umowie.

14. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku wyprawki (kapcie, ubranka na

zmianę, śliniak, kubek niekapek/butelka, koc i poduszka do spania; w przypadku dzieci

starszych szczoteczka, pasta, kubek do mycia zębów) oraz w przypadku korzystania

dziecka z pieluch i mleka, dostarczenia ich na początku każdego miesiąca.

15. Żłobek zapewnia artykuły higieniczne takie jak: chusteczki suche, chusteczki

nawilżane, krem do higieny okolic intymnych, krem z faktorem do ciała na słońce, krem

ochronny na mróz, artykuły higieniczne do mycia ciała. W przypadku gdy u dziecka pojawi

się reakcja uczuleniowa Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia kosmetyków używanych

przez Dziecko w domu.

16. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez

opiekunki z poszanowaniem praw do intymności.

W ciągu komunikacyjnym na piętrze I zainstalowana jest kamera, która zapisuje wizję oraz

fonię. Zapis z kamery nie jest przetwarzany on-line a zapisywany na karcie pamięci, tylko 

do użytku własnego. Do zapisu z kamery mają dostęp tylko osoby upoważnione oraz 

uczestnicy nagrania. 

Zapis wizji i fonii jest ciągły, niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, 

podopiecznych lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

17. Opłaty na poczet Żłobka wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy:

F.U. MARGO Marta Bocian 03 2030 0045 1110 0000 0378 4700 w walucie PLN.

Żłobek zastrzega sobie prawo do pobierania składki, dwa razy w roku, na upominki 

świąteczne dla dzieci. Wysokość składki będzie ustalana każdorazowo. 

18. Nie bierzemy odpowiedzialności za rzeczy przyniesione do Żłobka.

19. Rodzice dzieci, których zachowanie objawia się nadmierna agresją i nadpobudliwością



zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu,

proszeni będą o konsultację z psychologiem dziecięcym. Współpraca Żłobka z rodzicami i

dzieckiem może być kontynuowana na podstawie pisemnej opinii psychologa, oraz jego

zaleceń. Kwestionowanie decyzji personelu pedagogicznego w tej kwestii może być

podstawą do skreślenia dziecka z listy.

Postanowienia Końcowe

Niniejszy  Regulamin  Żłobka  stanowi  integralną  część  każdej  zawartej  Umowy,  a  jego

postanowienia  pod względem ważności  i  mocy obowiązywania,  w tym  w stosunkach

między  Stronami,  są  zrównane  z  postanowieniami  Umowy.  W  razie  wystąpienia

ewentualnych rozbieżności między treścią Regulaminu a treścią Umowy, pierwszeństwo

mają regulacje, przewidziane treścią Umowy.

1. Ilekroć w  Umowie jest mowa o sile wyższej należy przez siłę wyższą rozumieć: zdarzenie

zewnętrzne, niemożliwe lub trudne do przewidzenia i  niemożliwe do zapobieżenia

(przy czym chodzi również o niemożliwość zapobieżenia następstwom zjawiska). Do siły

wyższej zaliczane są m.in. katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy, susze,

powodzie, deszcze nawalne, sztormy), akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej lub

akty administracyjne (np. ogłoszenie jakiegokolwiek stanu nadzwyczajnego, wojny, stanu

wojennego,  stanu  klęski  żywiołowej,  stanu  wyjątkowego,  zagrożenia

epidemicznego/pandemicznego,  epidemii/pandemii,  nakaz  zamknięcia  placówek  tego

typu,  jak  Żłobek  lub  zakaz  prowadzenia  działalności,  jaką  prowadzi  Żłobek,  nakaz

zamknięcia Żłobka przez służby państwowe, w tym np. sanitarne) oraz zaburzenia życia

zbiorowego (np. zamieszki uliczne, strajki,  protesty, epidemie, pandemie) na terytorium

Rzeczypospolitej,  lub na jakimkolwiek innym obszarze, w tym w obrębie UE, jeśli ma to

wpływ na wykonanie Umowy przez Żłobek.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym   Regulaminie  lub  w  Umowie  mają

zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece

nad dziećmi w wieku do lat 3  (tekst jednolity Dz.U.2020, Nr 326, ze zm.) oraz wydane na

jej podstawie przepisy wykonawcze.

3. Żłobek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Brak

akceptacji  zmian  w  Regulaminie będzie  równoznaczny  z  rozwiązaniem  Umowy  z

zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.


