
 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

Niniejszy regulamin powstał przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie Państwa 

Dzieci. 

Prosimy o wnikliwą lekturę i przestrzeganie wszystkich niżej wymienionych punktów. 

 

                                                                         §1 

Informacje podstawowe 

 

1. Prywatny żłobek Minilandia mieści się przy ul.Paniowickiej 11a we Wrocławiu. 

2. Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo dydaktyczną nad dziećmi w 

wieku od 20 tygodnia życia do lat 3. 

3. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17:00, przez cały 

rok kalendarzowy z wyjątkiem świąt kościelnych i dni ustawowo wolnych od pracy.  

 

                                                                          §2 

Harmonogram dnia pracy 

 

6.30 - 8.00 - Początek dnia w żłobku, przyjmowanie Dzieci. Indywidualny czas na rozmowę 

rodziców z opiekunkami. Zabawy swobodne według inwencji dzieci. 

 

 8.00 - 8.30 - Śniadanie** 

 

 8.30 -9.30- Jest to czas w ciągu dnia, podczas którego odbywają się  zajęcia dodatkowe. Są to

 zajęcia: edukacyjne, ruchowe dydaktyczne ***. Prowadzone są one na świeżym powietrzu  

lub w Żłobku, w zależności od warunków pogodowych. W tym czasie dzieci wychodzą 

również na spacer. 

Realizowane są także zajęcia rozwijające mowę i myślenie. Zabawy manualne, nauka  

piosenek, wyliczanek.  Zajęcia rytmiczne, plastyczne, zajęcia z motoryki małej.  

Podczas  wszystkich zajęć dodatkowych, obecna jest również  Pani psycholog ***.   

Wszystkie zajęcia  przygotowywane są w taki sposób, by podczas ich trwania, dzieci czuły się 

bezpiecznie, miały możliwość wyrażania siebie i swoich potrzeb. Przygotowując zajęcia dla 

dzieci bierzemy pod uwagę ich możliwości i potrzeby.  Czas trwania zajęć to około 15-30 

minut. 

10.00 -10.30 - Czynności pielęgnacyjne. Posiłek, zupa ** 

 

11.00 -12.30 - Odpoczynek, czas relaksu , drzemka * 
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12.30 - 14.00 - Posiłek, drugie danie ** 

 

13.30 -14.00 -  Czynności pielęgnacyjne. 

 

14.00-14.30- Podwieczorek ** 

15.30 - 17.00 - Zabawy: swobodne, konstrukcyjne, manualne, tematyczne, gry.  

Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności, zabawy w 

kącikach zainteresowań, rysowanie, majsterkowanie, prace porządkowe w sali. 

Odbieranie przez rodziców  dzieci ze żłobka. Indywidualny czas na rozmowę rodziców z 

opiekunkami. 

 

* Forma i czas odpoczynku uzależniony jest od potrzeb i samopoczucia  dziecka.  

** Posiłki przygotowywane są przez firmę cateringową.  

*** Rodzice proszeni są o wcześniejsze wyrażenie zgody na uczestniczenie ich dzieci 

w zajęciach. 

 

§3 

Podział na grupy 

 

1. W żłobku istnieje jedna grupa : 

 grupa I -  od 20 tyg. do 3 lat 

 

§4 

Organizacja 

 

1. Rodzice/ opiekunowie prawni oddając swoje dziecko pod opiekę Żłobka  zobowiązani są 

do dostarczenia ubranek i przyborów toaletowych. 

2. Rodzice/ opiekunowie prawni oddają dziecko  pod opiekę opiekunce w szatni Żłobka.  

3. Wejście na teren sali Żłobkowych jest możliwe jedynie za zgodą kierowniczki lub 

opiekunek pracujących w żłobku. 

4. Wszelkie uwagi, wnioski i propozycje rodziców/ opiekunów prawnych  w zakresie opieki, 

pielęgnacji i edukacji należy zgłaszać dyrektorce  lub kierowniczce  żłobka, osobiście lub 

drogą telefoniczną. 

5. Żłobek obsługiwany jest przez firmę cateringową, która specjalizuje się w przygotowaniu 

posiłków dla dzieci w wieku żłobkowym. Zatem nie ma możliwości przynoszenia 

własnych posiłków.  

6. W przypadku stwierdzenia przez opiekunkę złego stanu zdrowia dziecka, a także w 

przypadku gdy budzi on wątpliwości, następuje niezwłoczny kontakt z rodzicem drogą 

telefoniczną.  

7. Rodzice/ opiekunowie prawni otrzymując informację o budzącym wątpliwości stanie 

zdrowia dziecka, proszeni są o jak najszybsze pojawienie się w placówce, w celu jego 

odebrania i ustalenia planu dalszych działań, który w uniwersalnej formie przedstawia się 

następująco: 
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a) Rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o obserwację dziecka w warunkach domowych  

przez okres przynajmniej jednego dnia (przynajmniej jednodniowy pobyt w domu jest 

obligatoryjny w takich sytuacjach). Gdy objawy chorobowe będą się nasilać, wskazana jest 

wizyta u lekarza; 

b) W przypadku gdy dziecko wróci do żłobka, a opiekunki zauważą że jego stan zdrowia nie  

uległ poprawie, następuje ponowne nawiązanie kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym, 

w celu odebrania dziecka z placówki. W opisanej powyżej sytuacji, w której 

rodzice/opiekunowie prawni zdecydują się na przyprowadzenie do Żłobka dziecka w stanie 

wskazującym na złe jego samopoczucie/ chorobę, otrzymują oni informację, iż w 

bieżącym tygodniu dziecko nie zostanie już przyjęte do Żłobka.  

 

8.  Powody takiej reguły są następujące: 

a) W zaistniałej sytuacji, rodzice/opiekunowie prawni nie wykazują chęci współpracy poprzez 

niestosowanie się do próśb opiekunek. Zostawiając w Żłobku chore dziecko, ryzykują 

zarówno jego złe samopoczucie i dyskomfort jak i rozprzestrzenianie się choroby.  

b) Przyprowadzenie dziecka po jednym dniu pobytu w domu, w przypadku gdy objawy 

choroby dalej się utrzymują jest niezgodne z regulaminem Żłobka, który mówi, że do 

Żłobka będą przyjmowane dzieci zdrowe 

9. Wyżej opisana reguła będzie stosowana w momencie, w którym opiekunki w 

porozumieniu z kierowniczką placówki stwierdzą brak możliwości wyegzekwowania od 

rodziców/opiekunów prawnych wcześniejszych ustaleń. Zgodnie z nimi 

rodzice/opiekunowie prawni nie powinni przyprowadzać do Żłobka dziecka chorego, bądź 

przejawiającego symptomy choroby, które w ocenie opiekunek będą niepokojące.  

 

§5 

Zasady obowiązujące rodziców 

 

1. Do odebrania dziecka upoważnieni są rodzice oraz wskazane przez nich w pisemnym 

oświadczeniu osoby. Nie ma możliwości telefonicznego upoważnienia do odebrania 

dziecka innej niż wymienione wcześniej osoby. 

2. Rodzice/ opiekunowie prawni  mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dziecka 

zgodnie z czasem pracy Żłobka, czyli od godz. 6:30 do 17:00. 

3. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun prawny, bądź też osoba upoważniona do 

odbioru dziecka, co do której zachodzi obawa że nie jest w stanie sprawować odpowiedniej 

opieki nad dzieckiem nie nastąpi wydanie dziecka - pozostaje ono w placówce do 

momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej osoby uprawnionej do odbioru 

dziecka.  

4. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom przez 

opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania do Żłobka zdrowego 

dziecka.  
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6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania drogą telefoniczną o 

planowanej nieobecności dziecka, wynikającej np. z choroby, wyjazdu itp.  

 

§6 

                                                                      Opłaty 

 

Opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem w Żłobku, należy uiścić do 10 dnia każdego 

miesiąca, tj. w terminie i kwocie wynikających z umowy, bądź też podanych przez dyrektorkę 

Żłobka. 

§7 

Personel Żłobka 

 

1. W Żłobku zatrudnieni są następujący pracownicy: 

- opiekunka dziecięca; 

- kierownicy; 

- dyrektorka; 

- położna; 

- pomoc techniczna. 

2.  Jeden opiekun pracujący w Żłobku, może sprawować opiekę nad maksymalnie 

ośmiorgiem dzieci.  

3. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające 

szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia liczba ta 

zmniejsza się do pięciorga dzieci.  

 

§8 

Zasady obowiązujące opiekunkę dziecięcą w Żłobku 

 

Do obowiązków opiekunki dziecięcej w Żłobku należy: 

1. Sprawowanie opieki nad zdrowymi dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat; 

2. Zapewnienie dzieciom warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie 

z ich potrzebami; 

3. Pomoc pracującym rodzicom poprzez zapewnienie ich dzieciom opieki, wychowania, 

bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery; 

4. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i wypoczynku oraz nauczenie 

go nawyków higienicznych; 

5. Prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych dostosowanych do wieku i rozwoju w 

oparciu o roczny plan pracy; 

6. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom, podczas pobytu w Żłobku; 

7. Zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju psychomotorycznego. 

8. Zapewnienie prawidłowej i fachowej opieki oraz wyżywienia zgodnie z obowiązującymi 

normami; 
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Opiekunka dziecięca  ma również obowiązek : 

1. Przestrzegania zarządzeń wewnętrznych; 

2. Przestrzegania regulaminów i instrukcji wewnętrznych; 

3. Sumiennego i starannego wykonywania pracy; 

4. Wykonywania poleceń przełożonych; 

5. Przestrzegania czasu pracy ustalonego w Żłobku; 

6. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; 

8. Respektowania zasad współżycia społecznego; 

9. Podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz przestrzegania przepisów 

dotyczących funkcjonowania Żłobka; 

10. Przestrzegania kodeksu etyki zawodowej; 

11. Przestrzegania tajemnicy służbowej. 

 

§ 9  

Zadania kierowników Żłobka 

Do obowiązków kierowników Żłobka należy w szczególności:  

1. bieżące przekazywanie rodzicom informacji dot. funkcjonowania placówki, 

2. znajomość regulaminu oraz statutu żłobka, jak również  obowiązujących przepisów 

prawnych, o których mowa w § 1 Umowy, 

3. prowadzenie rekrutacji elektronicznej w żłobku, 

4. przygotowanie miesięcznych dokumentów: listy obecności pracowników, listy dzieci, listy 

kontroli posiłków, listy kontroli czystości oraz miesięcznej listy produktów niezbędnych 

do bieżących zapotrzebowań w placówce,  

5. nadzór nad sposobem oraz jakością wykonywania obowiązków przez innych pracowników 

zatrudnionych na terenie placówki, 

6. realizowanie założeń oraz postępowanie zgodnie z systemem funkcjonowania żłobka,  

7. indywidualne oraz życzliwe podejście do rodziców i dziecka. 

Ponadto Kierownik Żłobka ma również obowiązek:  

1. Przestrzegania zarządzeń wewnętrznych; 

2. Przestrzegania regulaminów i instrukcji wewnętrznych; 

3. Sumiennego i starannego wykonywania pracy; 

4. Wykonywania poleceń przełożonych; 

5. Przestrzegania czasu pracy ustalonego w Żłobku; 

6. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; 

8. Respektowania zasad współżycia społecznego; 

9. Podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz przestrzegania przepisów 

dotyczących funkcjonowania Żłobka; 

10. Przestrzegania kodeksu etyki zawodowej; 

11. Przestrzegania tajemnicy służbowej 
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§10 

Zadania dyrektorki Żłobka 

 

1. Dyrektorka Żłobka jest przełożoną pracowników Żłobka. 

2. Do podstawowych praw i obowiązków dyrektorki Żłobka należy w szczególności: 

a) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

Żłobka; 

b) określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Żłobka; 

c) ustalenie regulaminu organizacyjnego Żłobka oraz innych wymaganych prawem 

regulaminów. 

 

  

 §11 

                                                Zadania obowiązujące Położną  

1. Żłobki, gdzie obecnie znajduje co najmniej 20 dzieci zobowiązane są zatrudnić 

pielęgniarkę bądź położną. Dokładne obowiązki położnej ustala dyrektorka placówki.  

2. Do zadań położnej należą: 

a) sprawdzenie wyposażenia żłobkowej apteczki, 

b) prowadzenie profilaktyki, 

c) upewnianie się, że w Żłobku zachowane są zasady przestrzegania higieny, w czym 

zawiera się: sprawdzanie dostępności środków dezynfekujących na salach, sprawdzanie 

dostępności środków do dezynfekcji zabawek i stołów a także środków do dezynfekcji 

rąk; 

d) ocena ogólnego stanu zdrowia dzieci przebywających w Żłobku w czasie obecności 

położnej w placówce, 

e) kontrola stanu zdrowia dzieci, w tym: mierzenie temperatury, czystości głowy, 

odparzeń od pieluszek, 

f) Stały kontakt telefoniczny  w razie konieczności konsultacji, w sytuacjach pojawiania 

się dużych ognisk chorobowych w placówce.  

g) reagowanie w sytuacjach kryzysowych, np. podejrzenie stosowania przemocy 

względem dziecka, 

h) czuwanie nad liczbą spacerów i wyjść na zewnątrz, które powinny być zapewniane 

dzieciom przez opiekunki, 

i) w razie potrzeby - na prośbę kierowniczki lub dyrektorki Żłobka - przeszkolenie nowo 

przyjętych pracowników z zakresu pielęgnacji dzieci.  

3. Wszystkie czynności  położnej  będą odnotowywane przez położną  w zeszycie 

 „ czynności  położnej” znajdującym się w Żłobku. 
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§ 11 

Współpraca z rodzicami 

 

1. Rodzice i opiekunowie Żłobka zobowiązani są do współdziałania ze sobą w       celu 

skutecznego oddziaływania wychowawczego, opiekuńczego, a także edukacyjnego na 

dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Możliwe formy kontaktu rodziców ze Żłobkiem to: 

 zebrania ogólne i grupowe z opiekunkami pracującymi w Żłobku i dyrektorką,  

 kontakty indywidualne z dyrektorką i opiekunkami w Żłobku; 

 dostęp do sprawozdań z wydarzeń z życia Żłobka, umieszczanych na grupie Żłobka na  

portalu Facebook, do której dostęp mają tylko rodzice/opiekunowie prawni dzieci, 

które uczęszczają do Żłobka w danym czasie; 

 dostęp do wszelkich informacji organizacyjnych umieszczanych na grupie Żłobka na 

portalu   Facebook, jej stronie internetowej, a także na tablicy informacyjnej w 

placówce. 

 w sprawach pilnych - kontakt telefoniczny; 

 

§12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni podpisując umowę powierzenia dziecka pod opiekę Żłobka, 

zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego regulaminu.  

2. W razie jego nieprzestrzegania dyrektor placówki zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

umowy. 

3. Pracownicy Żłobka zobowiązują się do przestrzegania regulaminu oraz do zapewnienia 

dzieciom znajdującym się pod opieką placówki, bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków 

do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa. 

  

Powyższy Regulamin stanowi integralną część umowy z placówką 

 

 

§13 

Informacje dodatkowe 

 

Organem nadzorującym żłobek MINILANDIA jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

ul. G. Zapolskie 4, 50-032 Wrocław, tel. 71 777 77 60 
 


