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   REGULAMIN ŻŁOBKA „Ogródek Krasnoludków” 

§ 1 

1. Żłobek zapewnia świadczenia zgodnie z obowiązującymi normami i standardami opieki 

nad zdrowym dzieckiem. 

2. Żłobek prowadzi działalność przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 

7.30-17.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustalonych jako wolne 

przez Dyrektora na początku każdego roku szkolnego.  

Żłobek może działać dodatkowo w wydłużonych godzinach oraz w soboty, niedziele i inne dni 

wolne po potwierdzeniu dostępności danego terminu przez Żłobek oraz uiszczeniu opłaty 

dodatkowej określonej Cennikiem. 

3. W zależności od potrzeb większości Rodziców, standardowe godziny pracy Żłobka mogą zostać 

dostosowane do zapotrzebowania. 

4. Rodzic może wchodzić do sal pobytu Dzieci, jednak powinien pamiętać o potrzebie zmiany 

(zdjęcia) obuwia i wygodnym ubraniu – siadamy na dywanie.  

5. W zajęciach prowadzonych w Żłobku mogą brać udział Rodzice Dzieci uczęszczających do Żłobka, 

a Żłobek może poprosić ich o dostarczenie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

do zajmowania się dziećmi.  

6. W czasie przyprowadzania i odbierania Dziecka ze Żłobka Rodzic może korzystać 

z ogólnodostępnych miejsc parkingowych na zewnątrz terenu Wspólnoty Mieszkaniowej. 

W Żłobku jest również możliwość pozostawienia wózka w wydzielonej, przeznaczonej do tego 

części ogródka. 

 § 2 

1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad Dziećmi, Rodzic lub inna osoba, 

która przyprowadza Dziecko, informuje Opiekuna/-nkę, wg swojej najlepszej wiedzy o stanie 

zdrowia Dziecka. 

2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, Dziecko pozostaje pod opieką Rodzica. 

3. Rodzice informowani są przez personel Żłobka o wszelkich niepokojących objawach zachowania 

się Dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do rozwinięcia objawów chorobowych u niego 

oraz u pozostałych Dzieci. 

4. Żłobek wystawia zaświadczenia o uczęszczaniu Dziecka do Żłobka, na podstawie których Dziecku 

mogą przysługiwać bezpłatne szczepienia (regulacje NFZ). Rodzice mogą na bieżąco uzyskać 

w Żłobku aktualne informacje dotyczące zasad finansowania przez NFZ szczepień Dzieci 

uczęszczających do żłobków. 

5. W ramach profilaktyki zdrowotnej, Rodzice powinni informować Żłobek (w postaci kopii 

właściwych stron książeczki zdrowia Dziecka) o odbytych szczepieniach odbytych przed 

dołączeniem do Żłobka, o terminach kolejnych szczepień (abyśmy znali przyczynę 

potencjalnie gorszego samopoczucia Dziecka) oraz na prośbę Żłobka powinni dostarczyć 

kopię aktualnego wyniku badania kału Dziecka na pasożyty (2-3 razy w roku). 

§ 3 

1. Rodzice winni informować Żłobek o każdej przyczynie jego nieobecności Dziecka. 
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2. Rodzice Dzieci nie uczęszczających do Żłobka z powodu choroby zakaźnej muszą 

przed ponownym przyjęciem okazać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

i zagrożenia zarażeniem innych Dzieci. 

3. O nieobecności Dziecka w następnym dniu / następnych dniach należy powiadomić Żłobek (sms 

na ustalony nr tel. kom.) najpóźniej do godziny 15.00 poprzedniego dnia. Gwarantuje to 

zwrot całości stawki żywieniowej za okres nieobecności. Powiadomienie dopiero rano w dniu 

nieobecności przed godziną 8:00 umożliwia częściowy zwrot opłaty za wyżywienie – za te 

posiłki, których przygotowywanie przez firmę cateringową jeszcze nie zostało rozpoczęte. 

Brak powiadomienia Żłobka o nieobecności Dziecka lub brak sprecyzowania w jakich dniach 

Dziecko będzie nieobecne, skutkuje naliczaniem opłat za posiłki – w razie wątpliwości co do 

zakresu nieobecności, których nie da się na bieżąco wyjaśnić (np. Rodzic nie odbiera telefonu, 

kiedy dzwonimy, aby doprecyzować informację z sms), priorytetem zawsze jest zapewnienie 

Dziecku wyżywienia. 

§ 4 

1. Dziecko zostaje zaopatrzone przez Żłobek w m.in.: 

a) w ramach wpisowego: 

• kubeczek treningowy „DOIDY CUP” – zachęcamy Dzieci do picia z „dorosłego” kubeczka 

w łatwy dla nich sposób 

• 2 szt. śliniaczka-kaftanika – mamy sprawdzony model, który oszczędza liczbę potrzebnych 

ubranek na zmianę po posiłkach nawet u najbardziej kreatywnych maluchów ☺ 

• 50 szt. naszywek z imieniem i nazwiskiem (na pościel, czapkę, rękawiczki, itp.) – 

stąd: http://www.podpisane.pl/71,naszywki-z-nadrukiem.html – Rodzice mogą 

wybrać kolorystykę, niewykorzystane trafiają do Rodziców, gdy Dziecko wyrośnie już 

z naszego Żłobka – pewnie się przydadzą Dziecku w kolejnych etapach edukacji. 

• 50 szt. mini-naklejek z imieniem i nazwiskiem do podpisania kubeczka, butelki, 

szczoteczki do zębów, butów, itp.; można je myć w zmywarce, sterylizować i używać 

w kuchence mikrofalowej – stąd: http://www.podpisane.pl/47,naklejki-mini.html – 

tak jak przy naszywkach, Rodzice mogą wybrać kolorystykę naklejek, 

a niewykorzystane trafią do Rodziców, gdy Dziecko wyrośnie już z naszego Żłobka – 

pewnie się przydadzą Dziecku w kolejnych etapach edukacji. 

• naklejki ułatwiające odróżnianie buta prawego od lewego 

• materiały plastyczne m.in. plastelinę, kredki, bloki, papier kolorowy (używane 

pod bezpośrednim nadzorem Opiekuna/-nki w zabawach dostosowanych do wieku) 

• ubezpieczenie NNW 

• inne 

b) w ramach czesnego: 

• pieluszki we właściwym rozmiarze i potrzebnej ilości; 

• mokre chusteczki przeznaczone do pielęgnacji niemowląt; 

• kremy ochronno-pielęgnacyjne, mydła w płynie itp.  

◊ do zdrowej skóry staramy się stosować kosmetyki naturalne nawilżające 

i natłuszczające, z najwyższej jakości naturalnymi olejkami (migdałowy, kokosowy, 

itp.) bez parabenów, SLS i konserwantów, które mogłyby podrażniać skórę 

niektórych Dzieci;  

◊ w razie podrażnień pieluszkowych Bepanthen lub Sudocrem (ten drugi tylko 
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na poważniejsze sytuacje, ponieważ ma działanie mocno wysuszające skórę);  

◊ ochronnie od bardzo intensywnego słońca, wiatru lub mrozu kremy przeznaczone 

dla najmniejszych Dzieci z wysokimi mineralnymi filtrami UVA/UVB, w miarę 

możliwości bez filtrów chemicznych – filtry mineralne niestety w odróżnieniu 

od chemicznych odrobinę brudzą ubranka, ale za to w całości pozostają 

na powierzchni skóry, nie wchłaniając się do krwioobiegu, co jest szczególnie 

ważne dla najmniejszych Dzieci. 

• suche chusteczki higieniczne 

• wodę do picia 

§ 5 

1. Dziecko powinno być zaopatrzone (każdego dnia rano) przez Rodziców tak, aby codziennie miało 

pod dostatkiem: 

a) koniecznie: 

• skarpetki i spodnie getry lub rajstopki umożliwiające sprawne poruszanie się na poziomie 

rozwoju motorycznego danego Dziecka – nie powinny „zjeżdżać” pod wpływem 

ruchu (nawet na czworakach) ani też utrudniać realizacji nawet najambitniejszych 

zamierzeń, jak wspinaczka z podnoszeniem stopy powyżej własnego ucha ☺ . 

• kilka kompletów bielizny i odzieży na zmianę dopasowanych do aktualnej pory roku: 

będą leżeć w szatni w szafce Dziecka, a te pobrudzone będziemy tam odkładać 

w foliowej torebce – prosimy o bieżące zabieranie wykorzystanych ubranek 

i uzupełnianie zapasu czystych. 

• ubranie i buty dostosowane do pogody danego dnia zarówno rano podczas 

przyprowadzania i odbierania Dziecka ze Żłobka (ogólnodostępne miejsca 

parkingowe znajdują się na zewnątrz terenu wspólnoty mieszkaniowej, do przejścia 

jest ok. 50m), jak i wyjścia na spacer lub  werandowania Dzieci danego dnia – 

wyjścia dostosowujemy do bieżącej pogody, ale jeśli deszcz się skończył, to możemy 

wyjść poskakać po kałużach, tylko lepiej jest mieć do tego kalosze i nieprzemakalne 

spodnie albo ciepły i nieprzewiewny śpiworek do poleżenia w foteliku na świeżym 

powietrzu ☺ . Mróz też jest dla Dzieci dobrą pogodą (a regularne spacery zimą 

podnoszą odporność), choć oczywiście niezbędne są odpowiednio ciepłe ubranka, 

a długość spaceru dostosujemy do temperatury. 

• podpisane butelki ze smoczkiem i pokarmem lub inne pojemniki z posiłkami (wg zapisów 

Statutu dot. posiłków przynoszonych przez Rodziców) – jeśli Dziecko częściowo 

lub zupełnie ma nie korzystać z cateringu. 

• podpisane przybory toaletowe (szczotka do zębów, kubeczek, pasta) – w przypadku 

starszych Dzieci, których Rodzice życzą sobie mycia zębów w Żłobku  

• smoczek + zawieszka, jeśli dziecko korzysta ze smoczka (powyżej 1 r.ż. odradzamy – 

oczywiście odzwyczajenie Dziecka przywiązanego do smoczka wymaga trochę 

zachodu, ale chętnie pomożemy, a dla rozwoju prawidłowego zgryzu, profilaktyki 

próchnicy, nauki mówienia i wreszcie rozwijania prawidłowych relacji społecznych 

w grupie dzieci brak smoczka w buzi jest bezcenny ☺ ) 

• podpisaną czystą piżamkę, jeśli Rodzice życzą sobie przebierania Dziecka na czas drzemek 

w ciągu dnia (niemowlęta, które jeszcze domagają się mleka przez sen, mogą 

potrzebować kilku sztuk na częstą wymianę, bo mleko lubi się rozlewać ☺ ) 
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• podpisaną butelkę z dzióbkiem lub kubek ze słomką do picia – jeśli pije napoje z takiej 

butelki czy kubka. 

b) opcjonalnie wg potrzeb, tzn. w Żłobku i tak je mamy dla każdego Dziecka, ale jeśli Rodzice 

życzą sobie, aby Dziecko używało np. konkretnej wybranej przez Rodziców marki, to nic 

nie stoi na przeszkodzie, aby wyposażyli je w: 

• pieluszki – trzeba przynieść zapas na co najmniej tydzień i uzupełniać go systematycznie; 

• mokre chusteczki – trzeba przynieść zapas na co najmniej tydzień i systematycznie 

go uzupełniać; 

• środki kosmetyczno-pielęgnacyjne (kremy wszelakie, w tym filtry słoneczne). 

• pościel (kocyk z poszewką i prześcieradło, ew. podusię) – bez względu na to, czy jest 

„żłobkowa” czy „domowa”, pranie pozostawiamy po stronie Rodziców, ponieważ 

najlepiej ją prać w tym samym środku piorącym, który jest stosowany do bielizny 

danego Dziecka, będziemy ją przekazywać przed wybranymi weekendami z prośbą 

o dostarczenie jej do nas w poniedziałek rano razem z Dzieckiem. 

• podpisany kubek (odradzamy kubki-niekapki, ponieważ zwiększają ryzyko próchnicy, wad 

zgryzu i problemów logopedycznych – zamiast niego każde Dziecko dostaje 

w ramach wpisowego swój „pierwszy dorosły” Doidy Cup, z których potrafią nauczyć 

się pić już nawet kilkumiesięczne maluchy) 

• ukochanego Pluszaka lub inną zabawkę, która pomoże Dziecku poczuć się bezpiecznie 

i „u siebie” 

2. Jeżeli Dziecko korzysta z urządzeń lub aparatów (np. słuchowych), które powinno nosić także 

w czasie przebywania w Żłobku, Rodzice mogą przekazać je personelowi wraz z informacją 

o zasadach ich używania i obsługi. 

§ 6 

1. Rodzice są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat za pobyt Dzieci w Żłobku. 

2. Informację o odliczeniach wynikających ze zwrotu stawek żywieniowych za nieobecności 

Dziecka zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem Rodzice dostają drogą mailową na adres 

podany w Karcie Informacyjnej Dziecka w miarę możliwości do 3-go dnia każdego miesiąca. 

3. Opłaty (czesne i wyżywienie Dziecka oraz administracyjne i dodatkowe wg wcześniejszego 

rozliczenia przesłanego drogą mailową) wnosi się z góry w terminie do 5-tego dnia każdego 

miesiąca na rachunek bankowy Żłobka z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska 

Dziecka oraz m-ca, którego opłaty te dotyczą: 

Ogródek Krasnoludków 

21 1140 2004 0000 3702 7499 3672 

W specjalnie uzasadnionych sytuacjach możliwa jest wpłata części lub całości kwoty w gotówce 

wyznaczonej do tego osobie. 

W każdym przypadku Rodzicowi za wniesione opłaty zostaje wystawiona faktura, 

która przekazywana będzie drogą mailową, tak jak pozostała korespondencja.  

4. Czesne jest opłatą abonamentową i jego wysokość wynika przede wszystkim z kosztów 

zatrudnienia wykwalifikowanych Opiekunek dla Dzieci oraz kosztów utrzymania lokalu, 

dlatego co do zasady nie ulega obniżeniu w przypadku nieobecności Dziecka.   

Wyjątek, w przypadku abonamentów dotyczących codziennej opieki nad Dzieckiem, stanowią 

następujące sytuacje: 
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a) Max 3-krotnie w roku zaplanowany i zgłoszony drogą mailową co najmniej 2 m-ce wcześniej 

wyjazd urlopowy trwający 2 tygodnie lub dłużej – za każdy dzień nieobecności Dziecka 

w czasie takiego wyjazdu czesne ulega obniżeniu o 50% 

b) przedłużająca się choroba Dziecka trwająca ponad 2 tygodnie z rzędu – za każdy dzień 

nieobecności Dziecka ponad 2 tygodnie (czyli za 11-sty, 12-sty i kolejne dni nieobecności, 

liczymy dni robocze) czesne ulega obniżeniu o 50%. 

5. W przypadku nieterminowego opłacania należności Rodzice zobowiązują się w 7-dniowym 

terminie do poniesienia dodatkowej opłaty administracyjnej w wysokości określonej 

w Cenniku jako „opłata administracyjna za opóźnienia w płatnościach” oraz wyrównania 

zaległości w całości lub częściach wg harmonogramu ustalonego w porozumieniu 

ze Żłobkiem. W takiej sytuacji należy również poważnie rozważyć przejście Dziecka 

z cateringu na posiłki przynoszone z domu w celu zredukowania bieżących kosztów do czasu 

wyrównania zaległości. 

§ 7 

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie. Rodzice zostaną 

poinformowani o zmianach co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie drogą mailową 

oraz poprzez udostępnienie treści zmian na tablicy informacyjnej w szatni oraz na stronie 

internetowej Żłobka. 

 

 

Zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu Żłobka „Ogródek Krasnoludków” 

i przyjęłam/-ąłem ją do wiadomości: 

 

 

 

   …............................................... 

    Data i podpis Rodzica/Opiekuna 

 


