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     REGULAMIN 
 NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „ZAJĄC POZIOMKA” 

 
 

1. Niepubliczne Żłobek „Zając Poziomka” zwane dalej Placówką, mieści się w Dąbrowie 

Górniczej, ul. Jaworowa 40. 

2. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątki w godzinach od 6.00 do 17.30. 

3. Placówka sprawuje funkcję opiekuńczo-wychowawczą. 

4. Zapisy prowadzone są przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

5. Zajęcia opiekuńczo-wychowawczo prowadzone są przez cały rok kalendarzowy,  

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, oraz ustalonych z Radą Rodziców i 

Organem Prowadzącym innych dni, lub jeśli frekwencja wynosi mniej niż trzech 

wychowanków.  

6. Dopuszcza się możliwość udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w  Żłobku: 

a.) zajęcia obejmują: 

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne; 

- spotkania okolicznościowe. 

b.)Warunkiem udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku jest zgoda Dyrektora. 

c.) Dyrektor wyraża zgodę na udział rodziców w zajęciach, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo 

i zdrowie dzieci oraz komfort psychiczny i emocjonalny dzieci. 

7. Placówka zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy 

dziecka i dostosowane do wieku zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze 

itp. 

8. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Placówce jest wypełnienie, podpisanie oraz 

złożenie następujących dokumentów: 

 Umowy, 

 Karty zgłoszenia dziecka, 

 Karty informacyjnej o dziecku, 

 Upoważnienia do działania w nagłych przypadkach, 

 Regulaminu Placówki 

oraz 

 uiszczenia wpisowego (bezzwrotne) oraz czesnego. 

9. Opłaty za pobyt reguluje cennik Placówki. 

10. Podpisanie Umowy, Regulaminu Placówki itd. oznacza jednoczesną ich akceptację. 

11. W razie ewentualnych zmian w Regulaminie, Placówka będzie informowała na bieżąco 

poprzez stronę internetową i/lub  na zebraniach rodzicielskich. 

12. Wpisowe obejmuje rezerwację miejsca na pobyt dziecka w Placówce. 

13. Czesne obejmuje: 

 pobyt dziecka w Placówce, 

 ubezpieczenie NNW, 

 korzystanie z sali i placu zabaw.  

14. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są wnosić czesne do 10-go dnia każdego miesiąca 

za dany miesiąc na rachunek bankowy wskazany w Umowie. 
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15. Godzinowy pobyt dziecka rozliczany jest zgodnie z cennikiem – opłata pobierana jest przy 

odbiorze dziecka. 

16. Nieobecności Dziecka w Placówce reguluje §5 umowy 
17. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka  

z Placówki osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej – 

dokument „Upoważnienie do odbioru dziecka”. 

18. Osoba upoważniona do odbioru dziecka musi być pełnoletnia i nie może być pod wpływem 

alkoholu. 

19. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania osoby odbierającej dziecko z Placówki. 

20. Nie odebranie dziecka do godziny 17.30 spowoduje naliczanie dodatkowej opłaty zgodnie  

z cennikiem. 

21. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Placówce, nie zagwarantowanej umową 

naliczana jest opłata zgodnie z cennikiem. 

22. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać zdrowe dziecko do Placówki. 

23. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę może być nie  przyjęte do żłobka , żeby nie stwarzać 

zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby. 

24. Personel Placówki nie podaje lekarstw dzieciom. 

25. W razie choroby dziecka, powiadomieni rodzice zobowiązani są do odebrania Dziecka  

w przeciągu dwóch godzin od momentu otrzymania takiej informacji. W przeciwnym razie 

zostanie wzywany lekarz na koszt rodziców. 

26. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków lub nie przyjęte do Placówki  

w następujących przypadkach: 

 Rodzice nie przestrzegają postanowień określonych w Umowie i Regulaminie 

Placówki, 

 Rodzice zalegają z płatnościami za pobyt dziecka w Placówce, 

 Dziecko swoim zachowaniem narusza godność, bezpieczeństwo zdrowia i/lub życia 

swoje, innych wychowanków i wychowawców, 

 Dziecko, mimo wcześniejszych upomnień, przyprowadzane jest z oznakami różnych 

chorób i nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie świadczące o braku 

zagrożenia innymi chorobami pasożytniczymi/zakaźnymi, 

 Braku współpracy pomiędzy Rodzicami/Opiekunami prawnymi a wychowawcami  

w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych. 

27. Na czas pobytu w Placówce Rodzice/Opiekunowie prawni powinni zaopatrzyć Dziecko  

w obuwie zmienne, ubranie na zmianę, przybory do mycia zębów oraz pampersy. 

28. Dziecko może przynieść swoją ulubioną przytulankę. 

29. Placówka zapewnia każdemu dziecku 3 posiłki dzienne: 

 śniadanie, 

 obiad, 

 podwieczorek. 

30.  Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z Rodzicami/Opiekunami prawnymi aby 

uwzględnić indywidualne potrzeby Dziecka np. alergie. 

31. W przypadku zmiany adresu zamieszkania Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do 

powiadomienia Placówkę o zaistniałej sytuacji. 
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32. Rodzice/Opiekunowie prawni poprzez wypełnienie i podpisanie „Załącznika Nr 1”(będącego 

integralną częścią niniejszego Regulaminu) wyrażają zgodę na publikację zdjęć/filmów  

z udziałem swojego Dziecka na stronie internetowej. 

33. Rodzice mają prawo zgłaszać propozycję do programów wychowawczych i włączać się  

w organizację imprez okolicznościowych. 

34. Prosimy o kierowanie uwag do personelu w trosce o dobro dziecka. Zapoznawanie się  

z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych na tablicy informacyjnej na terenie Placówki 

lub na stronie internetowej. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem i akceptuję go.   

 

 

 

 

 

…………………………………….                                                                    ……..….……………………………. 

     (data, miejscowość)                                                                                          (podpis Rodzica/Opiekuna) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016r. zamieszczoną 

na tablicy informacyjnej w placówce.  

Jednocześnie zobowiążę osoby upoważnione do odbioru dziecka z placówki do zapoznania się z w/w informacją 

umieszczoną na tablicy informacyjnej w placówce.  

 

  ……....…………………………….                                                                        ……………………………………….. 

     (data, miejscowość)                                                                                          (podpis Rodzica/Opiekuna) 

 


