
Regulamin organizacyjny Żłobka „Ptasie Gniazdo” 

Żłobek „Ptasie Gniazdo” został utworzony w celu udzielania świadczeo, polegających na działaniu 

profilaktycznym i opieką nad dziedmi od 1 roku do lat 3. 

Siedziba Żłobka znajduje się na ul. Orzeszkowej 15 05-500 Piaseczno, obejmując tym obszar Miasta i 

Gminy Piaseczno. 

Żłobek prowadzi Sp. Z. o.o. SAPIENTIA 

I 

Cele Żłobka to: 

- troskliwa opieka i pielęgnacja w oparciu o zasady bezpieczeostwa; 

- wczesna edukacja dziecka; 

- stworzenie warunków do wspólnej zabawy; 

- wychowanie w zgodzie z indywidualnymi potrzebami dziecka oraz zasadami norm społecznych; 

- kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych, w tym współistnienie w grupie rówieśniczej; 

- dostarczanie ilości zajęd ruchowych wspierających rozwój fizyczny; 

- dodatkowe zajęcia, typu: wychowanie muzyczne, plastyczne, przyrodnicze oraz zwrócenie uwagi na 

świat wartości estetycznych;  

- przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w przedszkolu. 

 

Dokumenty wymagane od rodziców lub opiekunów prawnych przy przyjęciu dziecka do żłobka: 

1. Karta zgłoszeniowa. 

2. Podpisanie umowy pomiędzy rodzicem/opiekunem/a właścicielem żłobka. 

3. Rodzice mają obowiązek wyposażyd dziecko w wyprawkę do żłobka. Lista rzeczy podana jest 

w załączniku do umowy i na stronie internetowej. 

4.  Jeżeli nastąpi zmniejszenie frekwencji dzieci, np.: w sezonie wakacyjnym /lipiec, sierpieo/ lub 

w przypadku absencji chorobowej nauczyciela, to żłobek zastrzega sobie prawo do łączenia 

grup, jak również zamknięcia jednej grupy. 

5. Z przyczyn niezależnych od żłobka np.: remonty w obiekcie lub wystąpienie awarii, dopuszcza 

się możliwośd przerwy w funkcjonowaniu placówki. 

6. Spotkania z rodzicami odbywają się w miarę potrzeby, nierzadkiej niż raz na pół roku. 

Obecnośd rodziców na spotkaniu obowiązkowa. 

Bezpieczeostwo dzieci 

1. Dzieci w żłobku posiadają ubezpieczenie NNW, koszt ubezpieczenia ponoszą rodzice. 

2. Placówka ubezpieczona jest od OC. 



3. W przypadku przyprowadzenia dziecka do żłobka z widocznymi objawami choroby żłobek ma 

prawo odmówid przyjęcia dziecka. W przypadku, gdy stan dziecka budzi wątpliwości, żłobek 

przyjmuje dziecko po okazaniu zaświadczenia lekarskiego. 

4. Nieobecnośd dziecka należy zgłosid osobiście/telefonicznie dzieo wcześnie lub do godziny 

8.00, należy również poinformowad o przyczynach nieobecności (choroba/ inna przyczyna). 

5.  W razie wystąpienia u dziecka objawów chorobowych personel żłobka niezwłocznie 

zawiadomi rodzica/opiekuna prawnego o konieczności odebrania dziecka. Jeśli dziecko nie 

zostanie odebrane w czasie jednej godziny od przekazania informacji, personel żłobka wezwie 

lekarza na koszt rodzica. 

6. Personel placówki nie ponosi odpowiedzialności za dziecko będące pod opieką rodziców na 

terenie placówki. Dziecko jest pod opieką placówki od momentu przekazania pod opiekę 

personelu do czasu jego zabrania z grupy. 

7. Odbiór dziecka może dokonad wyłącznie rodzic lub inna osoba wskazana przez rodzica w 

treści upoważnienia, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, osób nie posiadających pełnej 

zdolności do czynności prawnych oraz będących w stanie nietrzeźwym. 

II 

1. Liczbę zgłoszeo i ilośd miejsc  żłobku reguluje: 

- Wpis do Rejestru Żłobków i Klubików dziecięcych Nr 5/Ż/2014 Burmistrz Miasta i Gminy 

Piaseczno z dnia 22 kwietnia 2014 

- Możliwości lokalowe 

2. Żłobek czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy i określonych zarządzeniem przez właściciela. 

3. W szczególnych przypadkach na prośbę rodziców wymiar godzin może byd wydłużony za 

dodatkową opłatą wniesioną przez rodzica. 

III 

1. Żłobek zapewnia opiekę pielęgniarską. 

IV 

1. Pracę metodyczno dydaktyczną personelu opiekuoczego ustala zarządca placówki, 

prowadzone są dzienniki zajęd oraz grafik. 

V 

1. W żłobku zachowuje się procedury i instrukcje porządkowe. 

VI 

Harmonogram dnia: 

7.00-9.00 
  Schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych. 
  Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze 
  stymulująco- kompensującym i  wychowawczym 

9.00-9.30   Śniadanie 



9.30-10.00   Toaleta poranna 

10.00-10.45 

  Zajęcia edukacyjno- wychowawcze.  Zabawy dydaktyczne, ruchowe,   
  tematyczne z elementami sensorycznymi. 
  Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem i z wykorzystaniem instrumentów 
  muzycznych, integracyjne. 

10.45 – 11.15   II śniadanie  

11.15-12.00 
  Pobyt na świeżym powietrzu. 
  Zabawy w ogrodzie, dowolne i inspirowane   zabawy ruchowe. Obserwacje. 

12.00-12.30   Obiad 

12.30-13.00   Toaleta 

13.00-14.45   Leżakowanie, drzemka po obiedzie lub odpoczynek. 

15.00-15.30   Podwieczorek 

16.00 – 16.30   Zabawy dowolne, czytanie bajek 

16.30-17.00   II podwieczorek 

17.00-18.00 
 Rozchodzenie się dzieci do domu. Zabawy dowolne w kącikach  
 zainteresowao. 

 
Pobyt na świeżym powietrzu jest stałym elementem dnia /oprócz dni deszczowych/ 
Zimą wychodzimy na podwórko jeśli temp. nie przekracza -5°C. 
 

1. Posiłki przygotowywane są na bieżąco we własnej kuchni.  

2. Żłobek gwarantuje 5 posiłków dziennie, uwzględnione są diety i indywidualne wskazania 
przez lekarza. Dzieci w grupie najmłodszej mają indywidualny tok opieki i pielęgnacji. 
Karmienie odbywa się na żądanie lub według ustaleo z rodzicami.  
Dzieci mają stały dostęp do napojów: woda, kompot, herbata. 
 

Harmonogram i jadłospis żłobka znajduje się na stronie internetowej oraz tablicy 

informacyjnej w placówce. 

VII 

1. Pobyt dziecka w żłobku jest odpłatny. 

2. Odpłatnośd za pobyt dzieci pobierany jest do 5 dnia każdego miesiąca/przelew lub gotówka/. 

3. Opłata za żłobek jest stała i nie podlega zwrotowi. 

4. Źródłem finansowania mogą byd również środki publiczne przekazywane na podstawie 

umów, których tryb zawierania i rozwiązywania regulują odrębne przepisy. 

5. Dodatkowa oferta opiekuocza, edukacyjna, wychowawcza i rekreacyjna dzieci i ich rodziców 

może byd organizowana w czasie i po godzina pracy, w zależności od potrzeb środowiska i 

możliwości organizacyjnych. 

6. Każda wycieczka poza terenem żłobka jest wcześniej zgłaszana i uzgodniona z właścicielem 

żłobka. 



7. Opłata za wyżywienie jest pobierana według stawek obowiązujących w placówce. Jeśli 

nieobecnośd dziecka zostanie zgłoszona dzieo wcześniej lub do godziny 8.00 rano koszt za 

dzieo nieobecności zostanie odpisany. 

8. W ramach opłaty stałej dzieci są objęte dodatkowymi zajęciami między innymi: 

- muzycznymi 

- sportowymi 

-logopedycznymi /w razie potrzeby/ 

-psychologicznymi /w razie potrzeby/ 

VIII 

1. Wszystkie problemy i niepowodzenia omawiane są i rozwiązywane na bieżąco indywidualnie 

lub na zebraniu z rodzicami. 

2. Informacje dotyczące organizacji pracy w żłobku będą zamieszczane na stronie internetowej 

oraz tablicy informacyjnej w placówce. 

 

 

Regulamin wchodzi w życiem z dniem 1.09.2015 

 

 


