
REGULAMIN   ORGANIZACYJNY  ŻŁOBKA 

 „ WOJSZYCKA AKADEMIA TALENTÓW ODDZIAŁ 
SMARDZOWSKA ” 

 

1. Żłobek „Wojszycka Akademia Talentów oddział Smardzowska” zwany dalej Żłobkiem 
mieści się przy ulicy Smardzowskiej 48 we Wrocławiu. 

2. Żłobek zajmuje się sprawowaniem profesjonalnej opieki wychowawczo - edukacyjnej i 
zdrowotnej nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat w uzasadnionych 
przypadkach do 4 lat na czas pracy rodziców lub opiekunów będących mieszkańcami miasta i 
gminy Wrocław oraz dziećmi rodziców pracujących na terenie miasta i gminy Wrocław. 

3. Żłobek zapewnia zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy małego dziecka i dostosowane 
do wieku zajęcia: edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz 
szerokie zaplecze literatury dziecięcej.  

4. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 17:00, przez cały rok 
kalendarzowy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz z wyjątkiem 2 maja, piątku 
po Bożym Ciele i  przerwy wakacyjnej w dwóch pierwszych tygodniach sierpnia oraz przerw  
ustalonych przez organ prowadzący, podanych do wiadomości rodziców z co najmniej 
miesięcznym wyprzedzeniem. 

5. Warunkiem zapisania oraz pobytu maluszka w Żłobku jest złożenie wypełnionych 
dokumentów:  

1) Karta informacyjna; 

2) Karta zgłoszeniowa; 

3) Potwierdzenie wpłaty wpisowego w kwocie 500 zł(opłata bezzwrotna gwarancja rezerwacji 
miejsca w placówce); 

4) Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wystawione przez lekarza pediatrę( na wniosek 
osoby prowadzącej); 

5) Książeczka zdrowia dziecka do wglądu; 

6) Podpisanie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług; 

6. Cennik jest  integralną częścią regulaminu organizacyjnego, wpłata wpisowego lub 
podpisanie umowy z Żłobkiem oznacza jednocześnie akceptację regulaminu oraz cennika za 
pobyt.  

7. W razie ewentualnych zmian w regulaminie lub cenniku, Żłobek będzie informował na 
bieżąco na  stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka. 

8. Rodzice ( opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka ze 
Żłobka osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej (z podaniem: 
nazwiska, imienia miejsca zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu osoby 
upoważnionej) w ustalonym przedziale czasowym z uwzględnieniem 15 minut spóźnienia. 



9. Osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia i nie może być pod wpływem  alkoholu. 

10. Na terenie Żłobka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz 
przebywania osób będących pod wpływem środków odurzających. 

11. Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione zobowiązane są do odbierania 
dziecka do godziny 15.00 lub 17.00 ( zgodnie z umową i wykupionym karnetem). Nieodebranie 
dziecka w godzinach zgodnych z umową pobytu dziecka w Żłobku, spowoduje naliczenie 
dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka. 

12. Rodzice (opiekunowie prawni)  lub osoby upoważnionej zobowiązani są przyprowadzić 
zdrowe dziecko do Żłobka. 

13. Po każdej dłuższej nieobecności dziecka rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby 
upoważnionej zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko 
jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka. 

14. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek informowania personelu o stanie zdrowia 
dziecka w momencie przyprowadzania go do Żłobka. 

15. Jeśli u dziecka widoczne są oznaki choroby tj. kaszel, katar lub gorączka opiekun lub 
wychowawca ma prawo żądać od rodzica (opiekuna prawnego) lub osoby upoważnionej 
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia dziecka, żeby nie stwarzać 
zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby, dla bezpieczeństwa innych dzieci.  

16. Personel Żłobka nie podaje  lekarstw dzieciom. 

17. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci lub osoby upoważnione informowani są przez 
personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka w celu ograniczenia i 
nie dopuszczenia objawów choroby u dziecka lub innych dzieci.  

18. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci, których zachowanie objawia się nadmierna agresją  
i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci 
lub personelu, proszeni będą o konsultacje z psychologiem dziecięcym. Współpraca Żłobka z 
rodzicami i dzieckiem może być kontynuowana na podstawie opinii psychologa oraz jago 
zaleceń.  

19. Na czas pobytu w Żłobku rodzice powinni zaopatrzyć malucha w obuwie zamienne 
(kapcie), ubranie na zmianę, pampersy, chusteczki nawilżające, mile widziana ulubiona 
przytulanka, smoczek jeśli dziecko używa.  

20. Żłobek zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci: 

1) Śniadanie 

2) Obiad dwudaniowy 

3) Podwieczorek 

4) Nieograniczona ilość napojów ( soki, herbatki, kompoty oraz woda mineralna) 

Posiłki spożywane w Żłobku będą przygotowywane na miejscu, a menu wywieszone będzie na 
tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i 
wysokość stawki żywieniowej ustala osoba prowadząca placówkę. 



 

21. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami (opiekunami prawnymi), aby 
uwzględnić indywidualne potrzeby maluszków (np. alergie).W szczególnie uzasadnionych 
(pisemnie) przypadkach wyżywienie zapewniają rodzice (opiekunowie prawni). 

22. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione zgłoszą nieobecność dziecka 
do godziny 730 stawka żywieniowa nie zostanie naliczona, zaś za nie zgłoszenie nieobecności 
zwroty nie przysługują. Nieobecność zgłaszamy poprzez aplikację internetową wskazaną przez 
Właściciela Żłobka. 

23. Rozliczenie opłaty za wyżywienie nastąpi na koniec miesiąca i zostanie uwzględnione przy 
naliczaniu opłaty za następny miesiąc. 

24. Umowa sporządzona jest na czas określony (minimalny czas na jaki zostaje zawarta umowa 
to 3 miesiące) lub na czas nieokreślony z możliwością jej przedłużenia oraz rozwiązania z 
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

25. Nieobecność maluszka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczenia stałej opłaty 
miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca oraz od naliczania dodatkowych opłat 
związanych z nieterminowym opłacaniem czesnego. 

26. W przypadku zmiany adresu zamieszkania, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są 
do powiadomienia  Żłobka o zaistniałej sytuacji. 

27. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom ubezpieczenia NNW, Żłobek daje 
możliwość zawarcia polisy grupowej, za którą płacą rodzice. 

28. Żłobek dba o systematyczne szkolenie personelu opiekuńczo- wychowawczego w zakresie 
opieki pedagogicznej i wychowawczej. 

29. Personel ma obowiązek przestrzegania: 

1) Zasady higieny osobistej i otoczenia, 

2) Higieny dzieci, 

3) Dyscypliny pracy, 

4) Przepisów BHP i przepisów pożarniczych. 

30. Zadania, czynności, obowiązki i stanowiska pracy : 

1) W Żłobku zatrudnieni są opiekunowie posiadający odpowiednie wykształcenie i 
doświadczenie wymagane do pracy na stanowisku opiekuna w Żłobku zgodnie ustawą z dnia 4 
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, pomoc opiekuna i Dyrektor. 

2) Opiekun szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. Jeden opiekun może sprawować 
opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie jest dziecko poniżej 1 roku 
życia lub wymagające szczególnej opieki, nad maksymalnie 5 dzieci. 

 

3) Do zakresu zadań opiekuna należy: 



 sprawowanie opieki nad grupą dzieci; 
 odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w Żłobku 

i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.; 
 planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej; 
 wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 
 prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie  i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci; 
 stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych wobec podopiecznych; 
 współdziałanie ze specjalistami oferującymi kompetętną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną i inną; 
 zabawa z podopiecznymi; 
 współpracowanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania 

dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z planu pracy 
realizowanym w danym miesiącu oraz otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego 
zachowania i rozwoju; 

 realizacja zaleceń osoby prowadzącej Żłobek i osób kontrolujących; 
 pomoc podopiecznym w spożywaniu posiłków; 

 

 

4) Do zadań pomocy opiekuna należy: 

 dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach Żłobka; 
 pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych, takich jak: jedzenie, ubieranie się, 

korzystanie z toalety; 
 rozstawianie leżaków do spania, przygotowanie posiłków; 
 wykonywanie innych czynności zleconych przez opiekunkę dziecięcą. 

 

5) Opiekunowie i inne osoby zatrudnione w Żłobku zobowiązane są posiadać orzeczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac, wydane zgodnie z przepisami o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zaświadczenie o 
niekaralności. Wymóg ten stosuje się odpowiednio do osób które uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych w Żłobku.  

31. W Żłobku do kompetencji Dyrektora należy: 

 organizacja pracy Żłobka; 
 sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami, opiekunami; 
 przyjmowanie dzieci do Żłobka; 
 skreślanie dziecka z listy uczestników; 
 przyjmowanie i zwalnianie pracowników; 
 ustalanie zasad i wysokości pensji dla pracowników; 
 opieka nad dziećmi i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

 



 

 

 

 

 

32. Żłobek funkcjonuje według ramowego harmonogramu dnia: 

 

7.00 - 8.30 

Schodzenie się dzieci. 
Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. 
Gimnastyka ogólnorozwojowa przy muzyce. 
Rozmowy, zabawy i ćwiczenia. 

8.30 - 9.00 Czynności higieniczne, śniadanie. 

9.00 - 11.15 

Zajęcia zabawowe z elementami edukacji. 
Gry i zabawy ruchowe 
Zajęcia plastyczne. 
Zajęcia muzyczno - rytmiczne. 
Zabawy i ćwiczenia na placu zabaw. 

11.15 - 11.45 Zabiegi higieniczne, obiad (pierwsze danie-zupa) 

11.45 - 13.45 Wypoczynek, leżakowanie, spanie. 

13.45 - 14.30 Obiad (drugie danie). Po obiedzie około godziny 15:30 podajemy podwieczorek. 



14.30 - 17.00 

Zabawy dowolne według zainteresowań. 
Zajęcia indywidualne. 
Rozmowy i obserwacje dzieci. 
Rozchodzenie się dzieci. 

W żłobku wyróżniamy dwie grupy dzieci z podziałem na wiek dzieci. Grupa dzieci do dwóch 
lat i grupa dzieci powyżej drugiego roku życia. 

33.Rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na publikacje zdjęć i filmów wykonanych w 
czasie pobytu dziecka w Żłobku na stronie internetowej Żłobka oraz w materiałach 
promocyjnych. 

34. Za całokształt działalności Żłobka odpowiedzialność ponosi Dyrektor Żłobka. W związku 
z tym uprawniony jest do wydawania zarządzeń porządkowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a nie ujętych w niniejszym regulaminie. Za działalność, organizację pracy, 
wychowanie i bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialność ponoszą opiekunki dziecięce, 
wychowawczynie. 

35. W razie nieobecności właściciela Żłobka – osoby prowadzącej wszelkie obowiązki oraz 
zarządzenie Żłobkiem przechodzi na wyznaczoną przez właściciela osobę. 

36. Aktualne informacje dla rodziców ( opiekunów prawnych) umieszcza się na tablicach 
informacyjnych oraz na stronie internetowej. 

37. Właściciel – osoba prowadząca  zastrzega sobie prawo zmian w powyższym regulaminie  

38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują indywidualne 
ustalenia pomiędzy Żłobkiem a Rodzicami. 

Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45 poz. 235 z późn. zm.);  

 

 

 

 

 

 

 

 


