REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „PSOTY I CHICHOTY”
Rozdział 1
Informacje podstawowe
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Niepublicznego Żłobka ‘’Psoty i Chichoty’’
(dalej: Żłobek).
2. Żłobek mieści się przy ul. Piastów Śląskich 61 w Warszawie.
3. Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 1 do 4
roku życia.
4. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00. Żłobek jest czynny przez
cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt kościelnych i dni ustawowo wolnych od pracy oraz 2.05. i
24.12.
5. Godzina przyprowadzania dziecka do Żłobka jest dowolna, po jej wcześniejszym ustaleniu z
pracownikiem Żłobka.
6. Organ prowadzący żłobek zastrzega sobie możliwość zamknięcia żłobka w okresie wakacyjnym, na czas
nie dłuższy niż 2 tygodnie, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. O zaistniałym fakcie,
Organ prowadzący zobowiązany jest poinformować Rodziców z co najmniej miesięcznym
wyprzedzeniem.
Rozdział 2
Bezpieczeństwo Dzieci
1. Do odebrania dziecka ze Żłobka upoważnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka oraz wskazane
przez nich w Karcie informacyjnej dziecka osoby pełnoletnie. Nie ma możliwości telefonicznego
upoważnienia osoby do odbioru dziecka ze Żłobka.
2. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających dzieci nie będą wydawane.
3. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe. Personel Żłobka może odmówić przyjęcia dziecka z
widocznymi objawami przeziębienia lub innymi chorobami.
4. Personel Żłobka nie podaje lekarstw dzieciom.
5. Ważne sprawy dotyczące dziecka będą przekazywane bezpośrednio rodzicom/opiekunom prawnym
dziecka przez personel Żłobka z poszanowaniem prawa do prywatności.
6. Żłobek ubezpiecza wszystkie dzieci zapisane do Żłobka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
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Rozdział 3
Organizacja
1. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka oddając dziecko pod opiekę Żłobka zobowiązani są dostarczyć
ubranka i przybory toaletowe zgodnie z listą ustaloną w wyprawce (lista dostępna na tablicy informacyjnej
w Żłobku oraz stronie internetowej Żłobka).
2. W ramach opłaconego abonamentu Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku poduszek, kocyków,
nocników, środków higienicznych (z wyjątkiem pieluch).
3. Organizację zajęć i rytm dnia określa plan dnia Żłobka. Szczegóły planu dnia Żłobka dostosowywane są
do indywidualnych potrzeb dzieci.
4. Każdego dnia proponujemy dzieciom 4 posiłki plus przekąski: śniadanie I, śniadanie II, obiad składający
się z dwóch dań (zupka + drugie danie), podwieczorek.
5. Szczegóły dotyczące posiłków są ustalane z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, aby uwzględnić
indywidualne potrzeby dziecka (np. alergie).
6. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka, które nie korzysta z posiłków podawanych przez Żłobek, mogą
dostarczać posiłki samodzielnie. Powinny to być hermetycznie zamknięte słoiki z daniami obiadowymi,
deserami typu Gerber, mleko modyfikowane, kaszki.
Rozdział 4
Opłaty
1. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są uiszczać na rachunek bankowy Żłobka opłatę
abonamentową z tytułu pobytu dziecka w Żłobku do 5 dnia każdego miesiąca z góry.
Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są uiszczać na rachunek bankowy Żłobka opłatę z
tytułu wyżywienia dziecka w Żłobku do 5 dnia każdego miesiąca z dołu.
2. W dniu podpisania umowy Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do uiszczenia
jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej, której wysokość określa Cennik Żłobka. Uiszczenie opłaty
wpisowej gwarantuje dziecku miejsce w Żłobku.
3. Nieodebranie dziecka ze Żłobka w godzinach pracy Żłobka skutkuje pobieraniem przez Żłobek
dodatkowej opłaty określonej w Cenniku Żłobka za każdą rozpoczętą godzinę.
4. Dzienna stawka żywieniowa dziecka w Żłobku jest określona w Cenniku Żłobka.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka podpisując Umowę przyjęcia dziecka do NIEPUBLICZNEGO
ŻŁOBKA „PSOTY I CHICHOTY” zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
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