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ZAKĄTEK ODKRYWCÓW ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

 

I Regulacje Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa organizację wewnętrzną Niepublicznego Żłobka Zakątek Odkrywców. 

2. Opieką nad dziećmi kieruje Dyrektor we współpracy z rodzicami oraz prowadzącym Zakątek 

Odkrywców. 

3. Opieka sprawowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-16.30 w ramach opłaty 

abonamentowej. Odebranie dziecka po godzinie pracy Zakątka Odkrywców wiąże się  

z dodatkową opłatą, chyba, że podmiot prowadzący oraz rodzice w umowie o sprawowanie 

opieki postanowią inaczej. 

 

II Prawa i Obowiązki Zakątka Odkrywców oraz opiekunów 

 

1. Wykwalifikowani i doświadczeni opiekunowie realizują cele żłobka sumiennie i z należytą 

starannością. 

2. Opiekunowie wspomagają dzieci w czynnościach higienicznych, pielęgnacyjnych oraz związanych 

ze spożywaniem posiłków z zachowaniem zasad higieny, zajęcia prowadzą z zaangażowaniem 

i troską o bezpieczeństwo. 

3. Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem dnia stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, 

zgodnie z ustalonym wcześniej programem zajęć i zabaw, po uwzględnieniu nastroju dzieci  

oraz warunków atmosferycznych. 

4. Podczas sprawowania opieki, opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. 

5. Opiekunowie dbają o ład i porządek na terenie Zakątka Odkrywców w godzinach przebywania 

dzieci. 

6. Zakątek Odkrywców zapewnia artykuły higieniczne w tym pieluszki spełniające wymogi PZH 

7. Opiekunowie mają prawo odmówić podania dziecku jedzenia przyniesionego przez rodziców. 

8. Opiekunowie nie odpowiadają za zaginięcie lub uszkodzenie rzeczy osobistych dziecka,  

w szczególności prywatnych zabawek lub przedmiotów wartościowych. 

 

III Obowiązki rodziców 

 

1. Dziecko przyjmowane jest do żłobka na podstawie Umowy o Świadczenie opieki na dzieckiem  

i spełnieniu warunków w niej zawartych oraz po wypełnieniu Karty Zgłoszenia dziecka. 

2. Rodzic jest zobowiązany przyprowadzić do Zakątka Odkrywców dziecko zdrowe i wyraża zgodę 

na pomiar temperatury ciała. 

3. W przypadku podejrzeń opiekunów do stanu zdrowia, w związku z pomiarem temperatury 

lub występowaniem innych objawów niepożądanych, opiekun na prawo odmówić przyjęcia 

dziecka. 

4. Rodzic jest zobowiązany poinformować personel o nieobecności dziecka w Zakątku z danym dniu 

oraz podać przyczynę nieobecności. 

5. Rodzic jest zobowiązany poinformować personel o każdej chorobie zakaźnej dziecka 

niezwłocznie po rozpoznaniu jej objawów lub zdiagnozowaniu przez lekarza. 

6. Na czas pobytu w Zakątku Odkrywców, rodzic jest zobowiązany wyposażyć dziecko w: 

- ubranie na zmianę ; 
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- zapinane lub pełne buciki na zmianę; 

- butelkę do karmienia oraz picia lub kubek niekapek  w zależności od poziomu rozwoju dziecka, 

podpisane czytelnie  imieniem i nazwiskiem dziecka; 

- podpisane: smoczek uspokajający wraz z zawieszką do przyczepienia do ubranka oraz pojemnik 

do przechowywania (jeżeli dziecko używa); 

- pieluszki lub chusteczki nawilżane (jeżeli rodzice mają swoje preferencje);  

7. Przy odbiorze dziecka rodzice zobowiązani są do zabrania butelek oraz smoczka w celu 

wyparzenia/wysterylizowania i dostarczenia kolejnego dnia. Ponadto na rodzicach spoczywa 

obowiązek okresowego prania ręczników i pościeli, z których dziecko korzysta w trakcie pobytu 

w Zakątku. 

8. W przypadku przyniesienia jedzenia przez rodzica, na  nim spoczywa odpowiedzialność za jego 

jakość oraz zdatność do spożycia. 

 

IV Odbiór dziecka 

1. Dziecko wydane zostaje wyłącznie jednemu z rodziców/opiekunów prawnych po okazaniu 

dowodu tożsamości zgodnego z dokumentem wskazanym w Karcie zgłoszenia dziecka lub osobie 

w niej upoważnionej. 

2. Opiekunowie mają prawo odmówić wydania dziecka osobie, co do której istnieje podejrzenie, 

 że pozostaje pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub wobec której występuje 

wątpliwość co do możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem. 

V Zdrowie dziecka 

1. Rodzic jest zobowiązany przyprowadzić do Zakątka Odkrywców dziecko zdrowe i wyraża zgodę 

na pomiar temperatury ciała. 

2. W przypadku podejrzeń opiekunów co do stanu zdrowia, w związku z pomiarem temperatury 

 lub występowaniem innych objawów chorobowych, opiekun na prawo odmówić przyjęcia 

dziecka. 

3. Zakątek Odkrywców odmawia sprawowania opieki nad dzieckiem chorym. 

4. Zakątek Odkrywców nie podaje dzieciom leków. 

5. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, opiekunowie udzielają pierwszej pomocy 

oraz wzywają lekarza. 

6. W przypadku wystąpienia podejrzenia choroby u dziecka w trakcie pobytu z Zakątku 

Odkrywców, opiekunowie niezwłocznie informują o tym rodziców, a ci są zobowiązani odebrać 

 w ciągu 90 minut. Po upływie tego czasu opiekun ma prawo wezwać lekarza na koszt rodzica. 

7. W przypadku powrotu dziecka do Zakątka po chorobie rodzic jest zobowiązany okazać 

opiekunowi zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać 

 do Żłobka. 

 

VI 

1.  Zakątek Odkrywców zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

2.      Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.zakatek-odkrywcow.pl 

 


