
Regulamin Organizacyjny Żłobka

Pierwszy Kroczek BNT
03-003 Warszawa, ul. Polnych Kwiatów 24.
Właściciel Marlena Ryczek

Nasze cele:

1. Stworzenie ciepłej i rodzinnej atmosfery.
2. Zapewnienie właściwego procesu wychowawczego.
3. Indywidualny rozwój Dziecka (intelektualny, fizyczny, moralny i społeczny).
4. Stworzenie dobrych relacji między:

a. Dziećmi,
b. Dziećmi i personelem żłobka,
c. Personelem żłobka a Rodzicami/Opiekunami Prawnymi.

§1

1. Żłobek Niepubliczny Pierwszy Kroczek BNT (zwany dalej żłobkiem) jest wpisany do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta M. ST. Warszawy.
 Pozsiadamy pozytywną opinię straży pożarnej oraz sanepidu,
 Żłobek przystosowany jest do opieki nad 20. Dzieci,
 Pomieszczenia dostosowane do potrzeb najmłodszych. W pełni wyposażone i bezpieczne.

2. Żłobek zajmuje się profesjonalną opieką pedagogiczno-edukacyjną nad Dziećmi w wieku od
10. miesiąca do 3. lat.

3. W  przypadku,  gdy  objęcie  Dziecka  nauczaniem  przedszkolnym  jest  niemożliwe  lub
utrudnione, może ono pozostać w placówce do ukończenia 4 roku życia.

§2

1. Żłobek  funkcjonuje  przez  cały  rok  kalendarzowy,  z  wyjątkiem  przerwy  wakacyjnej,  od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:30.

2. W żłobku, na przełomie lipca i sierpnia każdego roku, obowiązuje dwutygodniowa przerwa
wakacyjna.  Za  ten  okres  żłobek  nie  dokonuje  zwrotów  wpłaconych  czesnych.



W nadchodzącym okresie wakacyjnym przerwa przewidziana jest na okres: 24.07-04.08.2023
roku

3. W przypadku nieodebrania Dziecka do godziny 17:30, za każdą rozpoczętą godzinę opłata
wynosi 45 zł.

4. Rodzic/Opiekun  Prawny  powinien  zawiadomić  pracowników  placówki  do  godziny  8:00
o nieobecności Dziecka, bądź Jego spóźnieniu.

5. Nieobecność Dziecka w żłobku należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie.
6. Istnieje  możliwość  opieki  na  Dzieckiem  w  dni  wolne  od  pracy  tj.  sobota  i  niedziela  po

uprzednim uzgodnieniu z Właścicielem żłobka. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie.

§3

Wymagana dokumentacja warunkująca przyjęcia Dziecka:

1. Karta zgłoszenia Dziecka,
2. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem żłobka a Rodzicami/Opiekunami Prawnymi.

§4

1. Warunkiem  przyjęcia  Dziecka  do  żłobka  jest  wpłata  jednorazowego,  bezzwrotnego
wpisowego w wysokości 500 zł.

2. Czesne za jeden miesiąc wynosi 1 300 zł.
3. Wpłaty czesnego należy dokonać do 5. każdego miesiąca na rachunek bankowy: 

05 1140 2004 0000 3002 7533 8653.
4. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.
5. W przypadku nieobecności Dziecka w żłobku opłaty za pobyt nie ulegają zwrotowi.
6. W przypadku zapisania 2. Dziecka przysługuje zniżka.
7. Ubezpieczenie i adaptacja Dziecka są wliczone w cenę wpisowego.

§5

1. Do żłobka przyjmowane są tylko Dzieci zdrowe.
2. W  przypadku  stwierdzenia,  że  dziecko  jest  chore,  personel  niezwłocznie  powiadamia

Rodziców/Opiekunów Prawnych.
3. Nieobecność Dziecka spowodowane chorobą, zwłaszcza zakaźną, Rodzic/Opiekun Prawny ma

obowiązek zgłosić w dniu zachorowania.
4. W  przypadku  korzystania  z  wyżywienia,  za  zgłoszoną  nieobecność  Dziecka  nie  będzie

doliczona kwota 15 zł/dzień.
5. Personel nie podaje Dzieciom lekarstw.
6. Personel placówki może udzielić Dziecku tylko i wyłącznie pierwszej pomocy.
7. W razie potrzeby zostanie wezwana pomoc medyczna.

§6

Świadczenia oferowane przez żłobek obejmują:

1. Zabiegi opiekuńczo-pielęgnacyjne,
2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dostosowane do etapu rozwoju każdego Dziecka,



3. Zapewnienie higieny, snu i wypoczynku,
4. Całodzienne wyżywienie za dodatkową opłatą 15 zł/dzień.
5. Istnieje  możliwość  dostarczenia  posiłków  przez  Rodziców/Opiekunów  Prawnych  Dziecka

w postaci gotowych posiłków.
6. W  przypadku  karmienia  Dziecka  mlekiem  Matki,  w  żłobku  zapewnia  się  warunki  jego

przechowywania i podgrzewania.
7. Udzielanie doraźnej pomocy medycznej.

§7

PLAN DNIA:

7.00 – 9.00 – Gdy na zegarze wybija 7:00 przychodzimy do żłobka, aby wspólnie bawić się i uczyć,
nawiązywać pierwsze przyjaźnie oraz poznawać otaczający nas świat.

8.30 – 9.00 – Dzieci, które nie zdążyły zjeść śniadanka w domku teraz mogą napełnić swoje brzuszki.

9.30 – 10.00 – Po śniadanku myjemy rączki i buzie oraz szczotkujemy ząbki.

10.00  –  11.15  –  Uczestniczymy  w  ciekawych  zabawach  przygotowanych  przez  personel  żłobka,
a także korzystając z ładnej pogody bawimy się w ogrodzie. Czasami odwiedzają nas Panie,  które
prowadzą z nami „specjalne” zajęcia.

11.15 – 12.00 – Wreszcie obiadek. Podczas jedzenia uczymy się prawidłowego zachowania przy stole.
Potem szykujemy się do drzemki.

12.00 – 14.30 – Nadeszła pora snu.

14.30 – 15.00 – Gdy wszyscy już wstaną, przygotowujemy się do zjedzenia zupki.

15.00 – 15.20 – Żeby mieć siły do dalszej zabawy z apetytem zjadamy całą zupkę.

15.30 – 16.00 – Pora na czytanie bajek i zabawy w kącikach tematycznych.

16.00 – 16.30 – Podwieczorek to najsłodszy posiłek w ciągu dnia.

17.00 – 17.30 – Zadowoleni opuszczamy mury żłobka, aby jutro z ochotą powrócić, bo wiemy, że
czeka nas kolejny dzień pełen wrażeń.

Plan dnia dla Dzieci poniżej 12 miesięcy dostosowany indywidualnie do potrzeb Dziecka stworzony
z rodzicami tak, aby nie został zaburzony ich rytm.

§8

Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki przyniesione przez Dzieci.

§9

1. Dzieci do żłobka są przyprowadzane i odbierane przez Rodziców/Opiekunów Prawnych lub
inne osoby przez Nich upoważnione.

2. Upoważnienie może mieć wyłączenie formę pisemną.



3. Personel żłobka ma prawo prosić o dowód tożsamości osobę upoważnioną, która przyszła
odebrać dziecko.

4. Personel  żłobka  nie  wyda Dziecka  osobie  niepełnoletniej  i  osobie  będącej  pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających.

§10

Rodzice/Opiekunowie  Prawni  mają  prawo  do  uzyskiwania  informacji  nt.  swojego  Dziecka  od
personelu żłobka.

§11

1. Popisanie  niniejszego  regulaminu  jest  jednoznaczne  z  zapoznaniem  się  i  akceptacją  jego
treści przez każdego z Rodziców/Opiekuna Prawnego.

2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania żłobka należy zgłaszać do Właściciela placówki.
3. Regulamin opracowany na podstawie Statutu Żłobka.

§12

Regulamin Żłobka Pierwszy Kroczek BNT wchodzi w życie z dniem 01. 10. 2014 roku.

Informuję, że zapoznałam/em się z regulaminem………………………………………………………………………………
Data, podpis Rodziców/Opiekunów Prawnych


