REGULAMIN ŻŁOBKA DZIECI BARDZIEJ KREATYWNE w Katowicach
Organy żłobka
§1
Organami żłobka są:
Założyciel - „CENTRUM ROZWOJU KATOWICE” Sp z o. o. z siedzibą w Katowicach przy
ul. Józefowskiej 5.
Do zadań Założyciela należy:
1. nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami statutu
Żłobka,
2. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Żłobka,
3. zatrudnianie i zwalnianie dyrektora Żłobka, opiekunów oraz kadry administracyjnej oraz
obsługi,
4. obsługa administracyjna i finansowo-księgowa Żłobka,
5. ustalanie wysokości czesnego oraz opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci,
6. ustalanie wysokości opłat za dany rok, w tym wysokości czesnego, opłat za ewentualne
dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej
7. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą
8. reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,
9. opracowanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,
10. zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi
bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Żłobku,
11. ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy
oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów)
12. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,
13. gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy,
14. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania,
15. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Żłobka,
16. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Żłobka,
17. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z
ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych oświadczenie
usług z rodzicami bądź opiekunami,
18. proponowanie utworzenia bądź likwidacji oddziału Żłobka,
19. proponowanie zmian w statucie Żłobka,
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Organizacja żłobka
§3
Żłobek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie
dzieciom zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r.o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. 2016 poz. 157 ze zm.).
Żłobek jest zlokalizowaną w jednym budynku,
Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości
bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci,
podstawową jednostką organizacyjną żłobka są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych
według zbliżonego wieku,
liczba dzieci uczęszczających do Żłobka nie może przekraczać 35 dzieci we wszystkich

grupach,
6. możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań dzieci
lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej
lub rekreacyjnej placówki,
7. w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest
tworzenie innego składu grup żłobkowych.
§4
1. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
2. Żłobek sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.30,
3. czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości
rozwojowych wychowanków i wynosi ok 10-15 minut.
§5
1. Czas pracy Żłobka ustala Założyciel,
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu żłobka określa dni, w których placówka jest czynna krócej
bądź jest nieczynna.
3. 24 grudnia jest dniem, w którym placówka jest nieczynna.
§6
1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów żłobkowych, możliwość
uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w Żłobku, zgodnie z
oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.
2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala i przedstawia do
wiadomości rodziców kierownik merytoryczny placówki.
3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w
zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
4. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno - oświatowymi
w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno – kulturalnych.
§7
Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów żłobkowych korzystają z trzech posiłków dziennie:
śniadania, obiadu(I i II dania), podwieczorku.
§8
1. Codzienną organizację pracy Żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań
rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym
oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i
zainteresowań dzieci.
3. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja
wyjścia, wycieczki, uroczystości).
§9
1. Do realizacji celów statutowych Żłobka placówka posiada:
a) 2 sale edukacyjne,

b) 2 sale przystosowane do odpoczynku,
c) dwie toalety,
d) szatnię dla dzieci,
e) pomieszczenie administracyjne-biuro, pomieszczenie gospodarcze,
f) kuchnię i rozdzielnię.
Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie żłobka
§ 10
1. Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie współdziałają ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania
drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Formy współdziałania to:
a) zebrania ogólne i grupowe
b) kontaktu indywidualne z dyrektorem i opiekunami,
c) zajęcia otwarte,
d) spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp.,
e) imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,
f) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii,
g) gazetki informacyjne dla rodziców
h) spotkania integracyjne, festyny.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
a) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w danym
oddziale żłobkowym i programu rozwoju placówki,
b) uzyskania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów
edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
c) uzyskania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności
wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
d) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich
potrzebami w miarę możliwości żłobka,
e) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
f) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek,
spacerów i innych,
g) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz
poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
h) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty
opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka,
i) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem placówki od następstw nieszczęśliwych
wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,
j) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty
opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
a) przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę oświadczenie usług oraz postanowień statutu
żłobka,
b) ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia
oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
c) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną
przez nich osobę (wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer
dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona

zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni
opiekunowi) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę),
d) przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę
dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i
może uczęszczać do żłobka,
e) informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie
zawiadomić o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać
opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
f) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka
mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań
edukacyjnych i wychowawczych,
g) na bieżąco informować opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu
kontaktowego,
h) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej
żłobka,
i) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe
zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem placówki,
j) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i
bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu,
niezależnie od warunków pogodowych oraz przebranie dziecka w razie „problemów
fizjologicznych”,
k) zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki, mokre chusteczki, smoczki, butelki lub
mleko modyfikowane, jeśli wymaga tego wiek i aktualne potrzeby dziecka,
l) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka
w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora,
dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki.
§ 11
1. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności
mają prawo do:
a. akceptacji takim jakim są,
b. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy
zaniedbania ze strony dorosłych,
c. poszanowania godności i własności osobistej,
d. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
e. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
f. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
g. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
h. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
§ 12
Postanowienia końcowe:
1. Dokumentem regulującym wysokość opłat jest cennik oraz umowa,
2. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia
między Żłobkiem a Rodzicem,
3. O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku informuje się rodziców/opiekunów
prawnych na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Rodzic ma prawo
wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu ustalenia zmian.

