Regulamin
Niepublicznego Żłobka
„Baby at home” w Śledziejowicach
1. Niepubliczny Żłobek „Baby at home” ma siedzibę w Śledziejowicach nr.283
2. Niepubliczny Żłobek „Baby at home” zajmuje się sprawowaniem profesjonalnej
opieki wychowawczo - edukacyjnej i zdrowotnej nad dziećmi w wieku od 20 tygodni
do 3 lat.
3. Niepubliczny Żłobek „Baby at home” 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 „Baby at home” czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 –
17.00, przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych
od pracy podanych na stronie internetowej żłobka.
5. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w żłobku jest złożenie wypełnionych
dokumentów wymienionych w Statucie Niepublicznego Żłobka „Baby at home”.
6. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka
osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej o
ustalonych godzinach .
7. Osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia i nie może być pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających.
8. Na terenie Żłobka „Baby at home” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia
alkoholu oraz przebywania osób będących pod wpływem środków odurzających.
9. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać dziecko do godziny 11.00.

10. Rodzice zobowiązani są odebrać dziecko do godziny 17:00.
11. Pobyt dziecka do godziny 17.30 jest dodatkowo płatny.
12. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe dziecko.
13. Jeśli u dziecka widoczne są oznaki choroby tj. kaszel, katar, opiekun lub
wychowawca
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rozprzestrzeniania się choroby, dla bezpieczeństwa innych dzieci.
14. Personel Żłobka nie podaje lekarstw dzieciom.
15. Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach
zachowania się dziecka w celu ograniczenia i nie dopuszczenia do rozwoju choroby
u dziecka lub zarażenia innych dzieci.
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nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie,
innych dzieci lub personelu, proszeni będą o konsultację z psychologiem
dziecięcym. Współpraca żłobka z rodzicami i dzieckiem może być kontynuowana
na podstawie opinii psychologa oraz jego zaleceń.
17. Na czas pobytu w żłobku rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w obuwie zamienne,
ubranie na zmianę, pampersy, butelkę lub kubek , smoczek jeśli dziecko używa.
18. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić
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wyżywienie zapewniają rodzice.
19. Jeżeli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka do godziny 9.00, stawka żywieniowa
nie zostanie naliczona, zaś przy nie zgłoszonej nieobecności zwroty nie
przysługują.

20. Umowa sporządzona jest na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
21. Nieobecność dziecka w żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty
miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca oraz od naliczania
dodatkowych opłat związanych z nieterminowym opłacaniem czesnego.
22. W przypadku zmiany adresu zamieszkania, rodzice (opiekunowie prawni)
zobowiązani są do powiadomienia żłobka o zaistniałej sytuacji.
23. Personel ma obowiązek przestrzegania:


Zasady higieny osobistej i otoczenia



Higieny dzieci



Dyscypliny pracy



Przepisów BHP i przepisów pożarniczych

Szczegółowe zadania, czynności i obowiązki stanowiska pracy określa Statut .
24. Działalnością żłobka kieruje Dyrektor uprawniony do wydawania zarządzeń
porządkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nie ujętych w niniejszym
regulaminie.
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bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialność ponoszą wychowawcy.
25. Aktualne informacje dla rodziców (opiekunów prawnych) umieszcza się na tablicach
informacyjnych.
26. Właściciel – osoba prowadząca zastrzega sobie prawo zmian w powyższym
regulaminie.
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