REGULAMIN ŻŁOBKA „ SŁONECZKO”
1.Organem prowadzącym jest Dorota Kozłowska prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą : „Klub Dziecięcy „ Słoneczko” NIP 612-142-60-08
2.Siedziba żłobka znajduje się na ul. Polna 16 b 59-700 Bolesławiec .
3.Żłobek działa na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011roku o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.z 2011r. Nr 45,poz.253)
4.Żłobek wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących
działalność gospodarczą na terenie miasta Bolesławiec.
5.Żłobek pełni funkcje opiekuńczą ,wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi
od 5 miesiąca życia do 3 lat.
6.Opieka nad dziećmi prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 a w okresie wakacyjnym
w godz. od 7.00 do 16.00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od
pracy.
7.Świadczenia oferowane przez żłobek obejmują :
- całodzienne wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową
w przypadku karmienia dziecka mlekiem matki żłobek zapewnia możliwość
przechowywania pokarmu i podawania go dziecku.
- zabiegi opiekuńczo -pielęgnacyjne
- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dostosowane do etapu rozwoju każdego
dziecka
– zapewnienie higieny snu i wypoczynku
– udzielenie doraźnej pomocy medycznej
8.Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w żłobku jest złożenie wypełnionej
karty zgłoszeniowej oraz podpisanie umowy .
9.Rekrutację do żłobka prowadzi właściciel i podstawą jest kolejność
zgłoszenia. Nabór do żłobka jest prowadzony cały rok.
10.Do żłobka mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe ,nie wymagające opieki
medycznej ( nie mające kataru,gorączki,biegunki,wymiotów).
W przypadku , gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka rodzic zostanie

natychmiast poinformowany o tym fakcie przez personel i ma obowiązek
odebrać dziecko. Jeśli nie odbierze dziecka a stan zdrowia dziecka będzie
wymagał pomocy medycznej opiekun wezwie pomoc, za którą rodzic będzie
zobowiązany zapłacić.
11.Personel żłobka nie podaje dzieciom leków.
12.W przypadku stwierdzenie u dziecka choroby zakaźnej rodzice (prawni
opiekunowie )zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym
fakcie właściciela żłobka.
13.Rodzice (prawni opiekunowie)zobowiązani są do przyprowadzania lub
odbierania dziecka osobiście .Dziecko może być odebrane przez inną
pełnoletnią osobę upoważnioną przez rodziców ( prawnych opiekunów) w formie
pisemnej.
14.Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć,nagrań z udziałem dzieci na stronach
internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjnych żłobka.
15.O rezygnacji z uczęszczania dziecka do żłobka rodzice (prawni opiekunowie )
powinni poinformować na piśmie właściciela żłobka z dwumiesięcznym
wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności następuje z końcem miesiąca ,
w którym mija okres wypowiedzenia.
16.Rodzice oddając dziecko do żłobka zobowiązani są dostarczyć ubrania ( dwie
zmiany) pampersy,chusteczki nawilżające .
17.Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i cenne przedmioty przyniesione
przez dzieci.
18.Rodzice (opiekunowie prawni ) do godz.8.30 powinni poinformować właściciela o
nieobecności dziecka .
19.Rodzice mają obowiązek terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w żłobku
Udzielić pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka ,mającej wpływ na jego
bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie .
Informowanie opiekunów i właściciela żłobka o wszystkich sprawach mogących
mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
20.Do podstawowych praw rodziców należy :
- uzyskiwanie na bieżąco pełnej rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
- uzyskiwanie porad i wskazówek od opiekunów w razie wystąpienia trudności
wychowawczych oraz doborze metod w udzielaniu dziecku pomocy

- włączanie się w organizację imprez okolicznościowych dla dzieci w żłobku
- kierowanie do personelu żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka.
21.Właściciel żłobka „Słoneczko” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
niniejszym regulaminie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany
wymuszą konieczność wprowadzania zmian w dotychczas podpisanych umowach
strony zostaną o tym fakcie poinformowane.

