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REGULAMIN 

                            ZESPOŁU ŻŁOBKÓW TĘCZOWY DOMEK 

§ 1 

1. Regulamin organizacyjny określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Zespołu Żłobków 

Tęczowy Domek Anna Dwojak, jak również wprowadza przepisy porządkowe obowiązujące na terenie 

placówek. 

§ 2 

Żłobek świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat 

włącznie. 

Warunki przyjęcia dziecka do Żłobka 

§ 3 

1. Do żłobka mogą być przyjęte dzieci, które: 

a) mają ukończone 20 tygodni życia do 3 lat lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie 

dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia, 

b) posiadają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na przyjęcie do Żłobka. 

§ 4 

1. Przyjęć do żłobka dokonuje właściciel na podstawie „Karta zgłoszenia” , wypełnionej prawidłowo i 

złożonego przez rodziców tych dzieci. 

2. Warunki rekrutacji: 

a) wniosek o przyjęcie do żłobka może zostać złożony z chwilą kiedy dziecko posiada nadany PESEL lub 

inny dokument potwierdzający jego urodzenie, 

b) do żłobka przyjmowane w pierwszej kolejności są dzieci mieszkające na terenie miasta Pruszcz 

Gdański, 

c) o kolejności przyjęcia dziecka decyduje prawdopodobny czas jego pobytu w placówce, 

d) o kolejności przyjęcia dziecka do żłobka decyduje data złożenia wniosku, 

§ 5 

1. Opłatę za pobyt dziecka w placówce należy wpłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Warunki 

pobierania odpłatności zawarte są w Umowie świadczenia usług w opiece nad dzieckiem do lat 3 w 

Zespole Żłobków Tęczowy Domek Anna Dwojak w Pruszczu Gdańskim. 
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2. Informację o wysokości miesięcznej opłaty za żłobek zamieszczone są na stronie internetowej oraz 

przekazywane przez właściciela w formie pisemnej, każdemu rodzicowi oddzielnie. 

§ 6 

Wszystkie dzieci przypisane są do jednej grupy. 

Zasady codziennego przebywania dziecka w Żłobku. 

§ 7 

1. Żłobek Tęczowy Domek nr 1 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach  od 630 do 1730. 

2. Żłobek Tęczowy Domek nr 2 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach  od 600 do 1700. 

3. Dniem wolnym ustala się dzień pracujący pomiędzy dwoma dniami wolnymi od pracy. Harmonogram 

na cały rok, będzie znajdował się na tablicy ogłoszeń. 

4. Przyjmowane dziecko do żłobka powinno być zdrowe (bez objawów chorobowych), zadbane 

higienicznie i ubrane odpowiednio do pory roku. 

5. Każdego dnia rodzice powinni informować opiekunkę o stanie zdrowia dziecka i jego zachowaniu w 

domu. 

§ 8 

1. O nieobecności dziecka rodzice są zobowiązani powiadomić obsługę żłobka osobiście lub 

telefonicznie. 

2. W przypadku nie zgłoszenia przyczyny nieobecności, po upływie mesiąca, dziecko zostanie wypisane 

ze żłobka. 

3. Rodzice powinni zgłaszać opiekunom, zmiany numerów kontaktowych, adresu zamieszkania, numeru 

dowodu. 

§ 9 

1. Wprowadza się odpis z tytułu nieobecności dziecka w żłobku w wysokości dziennej stawki 

żywieniowej za każdy dzień, pod warunkiem, że taka informacja została przekazana do żłobka danego 

dnia do godziny 8:00. 

2. Dzieci przebywające w Żłobku otrzymują  4 posiłki: 

a) śniadanie, 

b) obiad I danie, 

c) obiad II danie, 

d) podwieczorek.  

Zasady wydawania dzieci 
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§ 10 

1. Do odbioru dziecka ze żłobka upoważnieni są wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie oraz osoby 

upoważnione przez rodziców, na ich pisemny wniosek. 

2. Dzieci wydawane są wyłącznie osobom pełnoletnim. 

3. Nie wydaje się dzieci osobom nietrzeźwym. 

Zasady obowiązujące rodziców 

§ 11 

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka są  zobowiązani: 

a) przyprowadzać do żłobka dzieci zdrowe, czyste, i ubrane odpowiednio do pory roku, 

b) powiadamiać o chorobie dziecka właściciela żłobka, 

c) przyprowadzać i odbierać ze żłobka dzieci osobiście lub przez inną osobę pisemnie upoważnioną i 

legitymującą się dowodem osobistym.  

Zasady obowiązujące personel Żłobka 

§12 

Do obowiązków personelu żłobka należy: 

a) sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, 

b) zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego 

potrzebami, 

c) pomoc pracującym rodzicom poprzez zapewnienie ich dzieciom opieki, wychowania, bezpieczeństwa, 

dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery, 

d) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i wypoczynku oraz wyuczenie nawyków 

higienicznych, 

e) prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych dostosowanych do wieku i rozwoju w oparciu o roczny 

i miesięcznym plan pracy, 

f) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w żłobku, 

g) zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju psychomotorycznego, 

h) zapewnienie prawidłowej i fachowej opieki i wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami, 

§13 

1. Gdy dziecko zachoruje natychmiast należy powiadomić rodziców dziecka. 

2. W przypadkach drastycznych, w których może dojść do zagrożenia życia dziecka, należy wezwać 

pogotowie ratunkowe. 
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Obowiązki żłobka 

§14 

Żłobek ma obowiązek: 

a) utrzymać obiekt w czystości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

b) obowiązki personel ma w zakresie swoich czynności, 

c)  zatrudniać personel z aktualnymi badaniami lekarskimi, 

d) informować na bieżąco rodziców o planie pracy z dziećmi, zachowaniu dziecka w ciągu dnia, 

jadłospisie na dany dzień.  

§ 15 

1. Przebywające w żłobku dzieci podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od  następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

2. Koszt ubezpieczenia dzieci ponoszą Rodzice zgodnie z obowiązującą umową z zakładem ubezpieczeń. 

. 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

1. Skargi i wnioski dotyczące pracy żłobka należy składać u właściciela osobiście lub na piśmie w 

godzinach pracy. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2016 roku 

 


