Regulamin Żłobka PA-TA-TAJ Toruń ul. Strzałowa 17E

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Żłobek PA-TA-TAJ zwany dalej Żłobkiem sprawuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą i
dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do 41 roku życia.
2. Żłobek zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka
dostosowane do wieku i możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze
tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej i materiałów dydaktycznych.
3. Żłobek mieści się w Toruniu przy ulicy Strzałowa 17E i jest prowadzony w formie działalności
gospodarczej.
4. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem:
A) dni ustawowo wolnych od pracy
b) dwutygodniowej przerwy wakacyjnej przypadającej w lipcu lub sierpniu (wg kalendarza dni
wolnych żłobka)
c) dni ustalonych wewnętrznie z dyrektorem żłobka (dot. dni okołoświątecznych - wg kalendarza
dni wolnych żłobka)
5. Żłobek jest otwarty w dni robocze od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.00.
6. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani
w wyznaczonych godzinach.
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§ 2 Bezpieczeństwo dzieci
1. Do odebrania dziecka upoważnieni są rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie.
Rodzice zobowiązani są do wypełnienia upoważnienia zawierającego dane osoby upoważnionej.
Nie ma możliwości wskazania telefonicznego opiekuna odbierającego dziecko. Osoba
odbierająca dziecko musi okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
2. W przypadku stwierdzenia, że rodzic lub opiekun, co do którego zachodzi obawa, że nie
gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie…), dziecko
pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez personel Żłobka innej
uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe. Dziecko
chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte, żeby nie stwarzać zagrożenia
rozprzestrzeniania się choroby.
4. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie placówki rodzic zostanie niezwłocznie
poinformowany o tym fakcie przez personel i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko. Jeśli
nie uczyni tego w wyznaczonym czasie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy
lekarskiej, personel wezwie pogotowie. Personel żłobka nie podaje dzieciom leków.

§ 3 Organizacja
1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Żłobku jest podpisanie umowy.
2. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami w momencie przyjęcia dziecka do
placówki, aby uwzględnić indywidualne potrzeby naszych podopiecznych.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieka w żłobku może być
sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub
utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

3. Dla dzieci nowo przyjętych do Żłobka przewiduje się tzw. dni adaptacyjne z udziałem
rodziców/opiekunów. Szczegóły dotyczące adaptacji dziecka zostaną omówione z rodzicami
przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Żłobka.
4. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia
między Żłobkiem a Rodzicem/Opiekunem
5. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do
placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

§ 4 Obowiązki Rodzica/Opiekuna
1. Rodzice mają obowiązek do punktualnego (zgodnego z wcześniejszymi ustaleniami)
przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki.
2. W przypadku planowanej, dłuższej niż tydzień nieobecności dziecka w placówce rodzic
zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie personel placówki.
3. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę powinni dostarczyć :
ü pieluchy
ü chusteczki nawilżane
ü kosmetyki, których dziecko używa
ü kapcie
ü ubranie na zmianę w razie potrzeby
ü ulubioną przytulankę,
ü podpisaną szczoteczkę, kubek i pastę do mycia zębów
ü śliniaki (2-3 stuki)
4. Żłobek zapewnia kołderkę, poduszkę i prześcieradło dla dziecka. Rodzić może być poproszony o
pranie ww. pościeli we własnym zakresie. Pościel do prania będzie przekazywana przez
opiekunów grupy.
5. Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić personel Żłobka o nieobecności dziecka w danym
dniu najpóźniej do godziny 9.00 tegoż dnia.
6. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub nr telefonu Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są
do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Żłobek.

§ 5 Obowiązki Żłobka
1. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
2. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę
oraz prawidłowy rozwój dzieci.
3. Żłobek zapewnia realizację programu edukacyjnego ukierunkowanego na wszechstronny rozwój
dziecka zgodnie z podziałem na pięć aktywności rozwojowych dziecka (aktywność społeczno –
emocjonalna, aktywność ruchowa i zdrowotna, aktywność poznawcza, aktywność językowa,
aktywność artystyczna).
4. Żłobek zapewnia systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach dzieci.
5. Żłobek zapewnia organizację cyklicznych zajęć otwartych i imprez z udziałem rodziców.
6. Żłobek zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach,
w których przebywają dzieci.
7. Żłobek zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pieluchy, smoczki, pościel,
ubranka na zmianę).
8. Dzieciom zapewnia się właściwe warunki sanitarne w łazience przystosowanej do wieku dzieci.

§ 6 Płatności
1. Czesne płatne jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto firmowe bądź gotówką w biurze
Żłobka przy ul. Strzałowej 17E.
2. Czesne wynosi 600,00 zł (od 1.01.2020 r. czesne wynosi 700,00 zł) i naliczane jest w pełnych
miesiącach, wszelkie odstępstwa ustalane są indywidualnie. W/w czesne obniżane jest
o wszystkie uzyskane formy wsparcia, w tym uzyskane z programu MALUCH+.
3. Przy zapisach dziecka do Żłobka Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
wpisowej w wysokości 150 zł. Opłata ta jest jednorazowa, bezzwrotna i zapewnia rezerwację
miejsca, doposażenie Żłobka względem potrzeb dziecka (wyprawka, upominki okolicznościowe
dla dzieci).
4. Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej,
która jest gwarancją zachowania miejsca.
5. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do Żłobka, Rodzice/Opiekunowie powinni poinformować
pisemnie organ prowadzący Żłobek z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie
naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
6. Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie oraz cenniku
poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie placówki. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od
momentu wprowadzenia zmian.
7. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie Żłobek jest uprawniony do odmówienia
świadczenia usług.

