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Regulamin  Niepublicznego Żłobka „Promyczek”,  

który działa na podstawie: 

 

• ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do  

lat 3 /Dz. U. 2011, Nr 45, poz. 235/, 

• niniejszego Regulaminu, 

• Statutu Żłobka 

• innych przepisów prawa 

 

1. 

„Promyczek” Prywatny Żłobek we Włodawie przy ul. Klasztornej 7 zajmuje się profesjonalną opieką 

pedagogiczno-edukacyjną dla dzieci w wieku od  1 do 4 lat. 

 

2. 

Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem. Zapisy 

prowadzone są przez cały rok. 

 

3. 

Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30. Po uprzednim uzgodnieniu 

istnieje możliwość pobytu dziecka dłużej, za pierwszą rozpoczęta godzinę opłata 20 zł i w każdym przypadku w 

którym dziecko przebywa powyżej czasu ustalonego. 

 

4. 

Po przyjęciu dziecko pozostaje pod stałą opieką pedagogiczną, aż do momentu odebrania przez osoby 

upoważnione. 

 

5. 

Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie 

nieobecności dziecka. Nieobecność dziecka nie powoduje zwrotu kosztów pobytu. Odliczane za to zostają racje 

żywieniowe. 

6. 

Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka w celu 

ograniczenia i nie dopuszczenia objawów chorobowych u dziecka lub innych dzieci. 

 

7. 

Udzielenie świadczenia obejmuje zgodnie z normami dostosowania do wieku dziecka: 

● opiekę 

● wyżywienie 

● usługi pielęgnacyjne 
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● nadzór pedagogiczny, a także lekarski (w razie potrzeby wzywane jest pogotowie) 

● organizowanie zabaw dydaktyczno – wychowawczych i rozwojowych, zarówno w pomieszczeniach jak i na 

powietrzu. 

● stały kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

 

8. 

Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów. Za ich pisemną zgodą dziecko może 

być odebrane przez dorosłą osobę imiennie upoważnioną. 

 

9. 

Rodzice dzieci, których zachowanie objawia się nadmierna agresją i nadpobudliwością zagrażającą 

bezpieczeństwu życia i zdrowia samym siebie, innych dzieci lub personelu, kierowani będą do poradni 

psychologicznej. Współpraca Żłobka z rodzicami i dzieckiem może być kontynuowana na podstawie pisemnej 

opinii psychologa, oraz jego zaleceń. Kwestionowanie decyzji personelu pedagogicznego i medycznego w tej 

kwestii może być podstawą do skreślenia dziecka z listy żłobka. 

 

10. 

Rodzice mogą zgłaszać propozycję do programów profilaktyki i promocji zdrowia, włączać się w organizacje 

imprez okolicznościowych 

 

11. 

Prosimy rodziców o kierowanie uwag do personelu w trosce o dobro dziecka, oraz zapoznanie się z treścią 

ogłoszeń i komunikatów 

 

12. 

Prawa dziecka; dziecko ma prawo do: 

● Równego traktowania 

● Nietykalności fizycznej 

 

13. 

Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, 

w wysokości i na zasadach określonych w umowie. 

 

14. 

W przypadku wpłaty wpisowego (200 zł) i późniejszej rezygnacji z usługi – wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

15. 

Zastrzega się możliwość zmiany cen. 

 


