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REGULAMIN

Żłobka
„U Kubusia Puchatka” w Oleśnicy
§1
Organizacja żłobka
1. Pracą oddziału żłobkowego kieruje opiekun posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
2. W przypadku nieobecności opiekuna grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor może zlecić
pracę wychowawczo-opiekuńczą innemu opiekunowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.
3. Praca z Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni
świątecznych i przerwy wakacyjnej), w godzinach od 7.00 do 17.00.
4. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8:45.
5. Żłobek prowadzi wyżywienie w ramach cateringu. Dziecko otrzymuje 3 posiłki dziennie:
* śniadanie *obiad (zupa i drugie danie) * podwieczorek
6. Stawkę dzienną za żywienie ustala dyrektor.
7. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w
wieku 1-3 lat.
8. Żłobek prowadzi żywienie dla dzieci z różnymi alergiami. Posiłki zastępcze przygotowywane są z
produktów ogólnie dostępnych. Jeśli rodzice życzą sobie, aby dzieci otrzymywały pożywienie specjalne
(przyrządzane z produktów pochodzących ze sklepów specjalistycznych), powinni sami zaopatrzyć w nie
dzieci.

§2
Ogólne zasady pobytu dziecka w żłobku
1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach 7.0017.00, przez 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem dwóch tygodni przerwy wakacyjnej, której termin ogłaszany
jest przez Dyrektora Żłobka najpóźniej w styczniu każdego roku.
2. W przypadku, gdy w okresach między świętami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy przewidywana
liczba dzieci uczęszczających do żłobka będzie mniejsza niż 8, może on zostać zamknięty na ten czas.
3. Po obiedzie dzieci w grupie żłobkowej śpią. Rodzice muszą zapewnić dziecku poduszeczkę oraz
przewiewny worek na pościel.
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dzieci z przedszkola i żłobka przyjętą w placówce.
5. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów), bądź inne osoby, które zostały wpisane do
upoważnienia, bądź po uprzednim osobistym powiadomieniu personelu o zmianie osoby odbierającej
dziecko. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie wydajemy dziecka z przedszkola.
6. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka
stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy
rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z placówki.
7. Dzieci nie mogą przynosić do żłobka i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów.
8. Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki, jedynie w formie przytulanek.
9. Rodzice ponoszą koszty za dobrowolne ubezpieczenie dziecka.
10. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe,
bilety wstępu. Każdorazowa wycieczka wiąże się z podpisaniem zgody na uczestniczenie w niej dziecka przez
jedno lub oboje Rodziców (wg oświadczenia na umowie zawartej ze żłobkiem).
11. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko może przebywać z nim w żłobku nie dłużej niż 15 minut od
momentu przyprowadzenia.
12. W okresie adaptacyjnym rodzic może przebywać z dzieckiem w żłobku do godziny dziennie (po ustaleniu
z opiekunką grupy), a łączny czas okresu adaptacyjnego nie może przekroczyć 5 dni.

§3
Żłobek a zdrowie dziecka
1. Żłobek nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie
wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień
ochronnych spoczywa na rodzicach.
2. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do żłobka dzieci zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci,
które:
 mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy potwierdzonej alergii),
 są przeziębione lub chore,
 są w trakcie leczenia antybiotykowego,
 mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
3. Nie praktykujemy podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu; podajemy wyłącznie, za
pisemnym upoważnieniem rodziców oraz za zgodą dyrekcji przedszkola, leki dot. chorób przewlekłych.
4. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od
lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii;
5. Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów
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6. Obowiązkiem rodzica, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie
preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów;
7. Obowiązkiem opiekuna jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod
warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców).
8. Obowiązkiem opiekuna jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się
czuje, obowiązkiem rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów
kontaktowych;
9. Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel
stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.
10. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:
 wieje silny wiatr,
 pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca
 temperatura jest niższa od -10o C,
 na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
 zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.
Dziecko przyprowadzone do żłobka, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw,
spacer.

Regulamin żłobka wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie
podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego
prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczno, społeczno-emocjonalny.
Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do
prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.
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