REGULAMIN ŻŁOBKA
KRAINA MAŁYCH STÓPEK
Drodzy Rodzice, niniejszy Regulamin powstał przede wszystkim z myślą o
bezpieczeństwie Waszych Dzieci. Prosimy Was o jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie.
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 przypadu 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.
6. Żłobek zastrzega sobie prawo do zamknięcia placówki z innych przyczyn niż w punkcie 5.
Wówczas zwracane są koszty wyżywienia.
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. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.
9. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
10. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub
innej przyczynie nieobecności dziecka. Nieobecność należy zgłosić dnia poprzedzającego

nieobecność, telefonicznie bądź mailowo, najpóźniej do godziny 20. Niezgłoszona
nieobecność spowoduje brak zwrócenia kosztów wyżywienia za nieobecne dni.
Koszt wyżywienia wynosi 6zł/dzień. Zwrot nie dotyczy dzieci korzystających ze słoiczków.
Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany dostawcy posiłków, dlatego też koszt wyżywienia
może ulec zmianie. Żłobek poinformuje o zmianie ze stosownym wyprzedzeniem.
11. W przypadku, gdy nieobecność dziecka jest dłuższa niż 3 tygodnie w danym miesiącu,
zwracane jest 30% kwoty czesnego, z uwzględnieniem stawki żywieniowej.
12. Za pobyt dziecka Rodzice zobowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 5-tego dnia
miesiąca, za dany miesiąc na zasadach określonych w umowie.
13. Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czesnego w trakcie obowiązywania
umowy. Powyższa zmiana następować będzie w formie pisemnego aneksu do umowy.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez
opiekunki z poszanowaniem praw do intymności.
18. Wszelkie 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.
19. Nie bierzemy odpowiedzialności za rzeczy przyniesione do Żłobka.
20. 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.
21. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne
ustalenia między Żłobkiem a Rodzicem.
Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka do Żłobka zobowiązują
się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

