REGULAMIN ŻŁOBKA „ELFIK”
&1
Prywatny Żłobek „Elfik” jest jednostką organizacyjną powstałą do sprawowania
opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.
W przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka
wychowaniem przedszkolnym może ono przebywać w żłobku do ukończenia 4
roku życia.
&2
Siedziba Prywatnego Żłobka „Elfik” mieści się w Raciborzu przy ul. Londzina
16/3
&3
Żłobek funkcjonuje cały rok w systemie dobowym jedno- lub dwuzmianowym
w zależności od potrzeb rodziców, opiekunów.
Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.0018.00.
Każde dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin.
Po uprzednim uzgodnieniu z osobami kierującymi żłobkiem istnieje możliwość
przebywania dziecka w żłobku dłużej, za dodatkowa opłatą.
Opłata dodatkowa wynosi 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka
w żłobku i płatna jest przy odbiorze dziecka.
Po uprzednim uzgodnieniu z osobami kierującymi żłobkiem istnieje możliwość
przebywania dziecka w żłobku w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela i dni
świąteczne, za dodatkową opłatę.
Opłata dodatkowa za pobyt dziecka w dni wolne od pracy wynosi 100 zł.
Opłata ta doliczana będzie do opłaty miesięcznej danego dziecka.

Po uprzednim uzgodnieniu z osobami kierującymi żłobkiem organizowane będą,
za dodatkową opłatą dyżury nocne. Minimalna ilość w grupie nocnej to pięcioro
dzieci.
Opłata dodatkowa za dyżury nocne wynosi 150zł może ona ulec zmianie przy
większej ilości dzieci. Opłata ta doliczana będzie do opłaty miesięcznej danego
dziecka.
&4
Żłobek czynny jest cały rok, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy,
od poniedziałku do piątku.
Terminy przerw w pracy żłobka ustala organ prowadzący.
Dzieci należy przyprowadzać do żłobka do godziny 9.00.
Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia spóźnienia lub nieobecności dziecka
do godziny 8.30. W razie nie zgłoszenia nieobecności naliczana będzie obecność
dziecka.
&5
Do żłobka przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.
W przypadku stwierdzenia choroby u dziecka opiekunka powiadamia
rodziców/opiekunów. Rodzic jest zobowiązany jak najszybciej odebrać chore
dziecko z placówki.
Po przebytej chorobie rodzic jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie
lekarskie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.
Nieobecność dziecka spowodowana chorobą, szczególnie chorobą zakaźną,
rodzic ma obowiązek zgłosić w dniu zachorowania.
Za nieobecność dziecka spowodowaną chorobą od kwoty czesnego odliczana
będzie kwota 5 zł za dzień.
Personel nie podaje dzieciom lekarstw (z wyjątkiem chorób przewlekłych
i alergii).

&6
Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest wpłacenie jednorazowej
bezzwrotnej kwoty wpisowego w wysokości 150 zł.
Czesne za pobyt dziecka w żłobku bez dotacji, wynosi: 1350 zł.
Czesne dla dzieci z dotacją z Urzędu Miasta (500zł), wynosi: 850 zł
Czesne dla dzieci z dotacją z Programu „Maluch” wynosi: 550 zł.
Wpłaty czesnego należy dokonać na rachunek bankowy do 5 dnia każdego
miesiąca:
31 8475 0006 2001 0014 7037 0001
W cenę pobytu dziecka w żłobku wliczone jest:
• całodzienne wyżywienie dziecka zgodnie z normami określonymi przez
Ministerstwo Zdrowia ( bez mieszanek mlecznych spożywanych
indywidualnie przez dzieci),
• środki pielęgnacyjne (bez pieluch jednorazowych),
• zajęcia dodatkowe: Zooterapia, Logopeda, Teatrzyki, Fryzjer
&7
Świadczenia oferowane przez żłobek obejmują:
 Zabiegi opiekuńczo-pielęgnacyjne
 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w salach i na wolnym powietrzu
 Zapewnienie higieny snu i wypoczynku
 Udzielenie doraźnej pomocy medycznej
 Środki higieniczne bez pampersów
 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
Opieka i zajęcia prowadzone w placówce dostosowane są do etapu rozwoju
każdego dziecka.
&8

Plan dnia żłobka:
GRUPA I
6.00 - 8.00 - schodzenie się dzieci, swobodna zabawa
8.10 – 8.50 - czynności higieniczne, śniadanie
9.00 – 10.30 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sali zabaw lub w ogródkugdy będzie ładna pogoda
10.30 - 11.00- czynności higieniczne, obiad-zupka
11.00-13.00- spotkanie z bajkami, odpoczynek
13.00- 13.30- czynności higieniczne, obiad-drugie danie
13.30-14.30- swobodna zabawa w sali zabaw lub w ogródku- gdy będzie ładna
pogoda
14.30-15.00- czynności higieniczne, I podwieczorek
15.00-16.00- odpoczynek
16.00 – 16.30 – swobodna zabawa
16.30 – 17.00 – czynności higieniczne, II podwieczorek
17.00 – 18.00 – swobodna zabawa, odbieranie dzieci ze żłobka
GRUPA II
6.30 - 8.00 - schodzenie się dzieci, swobodna zabawa
8.10 - 8.50- czynności higieniczne, śniadanie
9.00 – 10.30 - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sali zabaw lub w ogródkugdy będzie ładna pogoda
10.30 - 11.00- czynności higieniczne, obiad-zupka
11.10-11.30- spotkanie z bajkami- czytanie dzieciom
11.30-13.30- odpoczynek
13.30- 14.00- czynności higieniczne, obiad-drugie danie
14.00-15.00- swobodna zabawa w sali zabaw lub w ogródku- gdy będzie ładna
pogoda
15.00-15.20- czynności higieniczne, I podwieczorek
15.20-16.30- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, swobodna zabawa
16.30 – 17.00 – czynności higieniczne, II podwieczorek
17.00 – 18.00 – swobodna zabawa, odbieranie dzieci ze żłobka
W przypadku potwierdzonego
przez lekarza schorzenia wymagającego
stosowania zróżnicowanej diety u dziecka, dopuszczalne jest dostarczanie
dodatkowej żywności w porozumieniu z osobami prowadzącymi żłobek.
W przypadku karmienia dziecka mlekiem matki żłobek zapewnia możliwość
przechowywania pokarmu i podawania go dziecku .
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Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i cenne przedmioty
przyniesione przez dziecko.
W żłobku każde dziecko nosi własną odzież i kapcie.
&10
Dzieci przyprowadzane i odbierane są ze żłobka przez rodziców i opiekunów
prawnych, albo przez osoby przez nich upoważnione.
Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby wyłącznie na podstawie pisemnego
upoważnienia wystawionego przez opiekuna prawnego.
Opiekunki przy odbieraniu dziecka ze żłobka mogą w razie wątpliwości
sprawdzić tożsamość osoby odbierającej.
Dziecka nie mogą odbierać ze żłobka osoby nieletnie.
&11
Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać informacje od opiekuna grupy
na temat swojego dziecka.
Rodzice i opiekunowie grupy powinni ze sobą współpracować ze względu
na dobro dziecka.
&12
Każdy rodzic zapisując dziecko do żłobka powinien zapoznać się z niniejszym
regulaminem placówki.
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania placówki rodzice/opiekunowie
prawni powinni kierować do dyrektora placówki.
Regulamin opracowano na podstawie obowiązującego statutu żłobka.
&13
Łamanie niniejszego regulaminu może skutkować zerwaniem umowy zawartej
pomiędzy rodzicem/opiekunem a Żłobkiem „Elfik”.
&14
Regulamin Żłobka „Elfik” wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2018r.

