Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 7/2013
Dyrektora Żłobka Nr 9
w Opolu

REGULAMIN PORZĄDKOWY ŻŁOBKA NR 9 W OPOLU
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:
1. Regulaminie- oznacza to Regulamin Porządkowy Żłobka Nr 9 w Opolu.
2. Żłobku- oznacza to Żłobek Nr 9 w Opolu.
3. Dyrektorze- oznacza to Dyrektora Żłobka Nr 9 w Opolu.
4. Pracowniku- oznacza to osobę zatrudnioną z Żłobku Nr 9 w Opolu.
5. Rodzicu- oznacza to rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub osobę upoważnioną przez
rodziców lub opiekunów prawnych- przyprowadzającą dziecko do żłobka.
Przebieg opieki i obowiązki rodziców
§2
Żłobek zapewnia opiekę nad zdrowym dzieckiem. W celu zapewnienia właściwych warunków
opieki nad dziećmi rodzic informuje pracownika żłobka przejmującego opiekę, o stanie zdrowia
dziecka i składa oświadczenie, że dziecko jest zdrowe.
§3
W chwili zaobserwowania jakichkolwiek objawów chorobowych, dziecko poddaje się ocenie
pielęgniarskiej i jeśli stwierdzi się podwyższoną temperaturę, lub innego typu jednoznaczne objawy
chorobowe, dziecko nie zostaje przyjęte do żłobka i jest odsyłane Rodzicem do lekarza rodzinnego.
§4
1.Dzieci nie uczęszczające do żłobka z powodu choroby, przyjmowane są po przedstawieniu
zaświadczenia, w którym lekarz wystawia opinię o stanie zdrowia po chorobie dziecka z której
wynika, że dziecko może uczęszczać do żłobka.
2.Rodzice mają obowiązek powiadomić dyrektora żłobka o każdej przyczynie nieobecności
dziecka w żłobku, w szczególności o każdym zachorowaniu. Brak wiadomości na temat
nieobecności powyżej 7 dni może spowodować skreślenie dziecka z rejestru żłobka i skutkować
rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy rodzicami, a żłobkiem.
3.Rodzice zobowiązani są do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem,
najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną nieobecnością dziecka w Żłobku, a w przypadku
choroby - w pierwszym dniu nieobecności dziecka.
3.Jeśli dziecko nie uczęszcza do żłobka 3 dni lub dłużej, w dniu oddania dziecka pod opiekę
żłobka rodzice zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest
zdrowe.
§5
Po przyjęciu dziecka, dziecko pozostaje pod opieką fachowego personelu przez cały okres, aż do
odebrania przez rodziców .

§6
1.Rodzice są informowani przez personel żłobka o wszelkich niepokojących objawach,
zachowaniach u dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do objawów chorobowych u dziecka
oraz innych dzieci.
2.Jeśli dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby żywieniowe, higienę snu, warunki rozwoju
psychoruchowego, emocjonalnego rodzice winni są informować o tym fakcie personel żłobka, by w
granicach możliwości zapewnić dziecku optymalne warunki do rozwoju.
3.Na wniosek rodziców personel zobowiązany jest udzielić informacji o stanie psychofizycznym
oraz zauważonych odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla wieku.
4.Jeżeli zachowania dziecka wskazują na odstępstwa, które, objawiają się nadmierną agresją i
nadpobudliwością zagrażającą zdrowiu i życiu samego dziecka, pozostałym dzieciom oraz
personelowi żłobka, dyrektor informuje o tym rodziców dziecka. Działania te są dokumentowane w
karcie zdrowia dziecka. Rodzic może być poproszony o osobistą obserwację zachowania dziecka w
grupie żłobkowej. Dyrektor może prosić o opinie Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną dla
małych dzieci. Opinia ta może być podstawą do wnioskowania o zaprzestanie opieki przez żłobek i
rozwiązania umowy zawartej pomiędzy rodzicami, a żłobkiem.
5.Zaobserwowane u dziecka siniaki, ślady urazów poddaje się opinii pielęgniarskiej. Jeśli
pielęgniarka uzna, po konsultacji z dyrektorem żłobka, iż urazy te mogą być skutkiem stosowania
wobec dziecka przemocy fizycznej
lub molestowania seksualnego, sporządza stosowną
dokumentację opatrzona datą i podpisami - własnym i dyrektora.
6.O sporządzeniu notatki informuje rodzica odbierającego dziecko ze żłobka.
7.Jeśli urazy zostaną zauważone ponownie, bądź jeśli urazy stwierdzone po raz pierwszy nie budzą
żadnych wątpliwości w ocenie personelu żłobka, że są skutkiem przemocy fizycznej, dyrektor
żłobka jest zobowiązany skierować zawiadomienie do najbliższej jednostki policji i prokuratury o
popełnieniu przestępstwa znęcania się nad dzieckiem.
8.Do zawiadomienia załącza się uwierzytelnione kserokopie dokumentacji sporządzonej przez
pielęgniarkę i dyrektora żłobka.
9.Jeśli uraz wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, dyrektor obowiązany jest wezwać
karetkę ratownictwa medycznego, zawiadamiając jednocześnie rodziców oraz policję
§7
1.Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez rodziców. Za ich pisemną zgodą dziecko
może być przyprowadzone lub odebrane przez pisemnie upoważnione imiennie osoby pełnoletnie.
2.W przypadku stwierdzenia, że rodzic, co do którego zachodzi podejrzenie, że nie może
zagwarantować odpowiedniej opieki dziecku (odurzenie alkoholem lub innymi środkami, stany
emocjonalne i inne), dziecka rano nie przyjmuje się do placówki lub dziecko pozostawia się w
placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru osoby.
3.W przypadku nie odebrania dziecka ze żłobka przez rodzica najpóźniej do godziny zakończenia
działalności żłobka i nie ma możności skontaktowania się z rodzicem, a także w sytuacji
przewidzianej w pkt.2 i braku możliwości kontaktu, dyrektor lub inny pracownik powiadamia
Policję oraz oddaje dziecko pod opiekę organów sprawujących opiekę nad dziećmi .
§8
1.W razie wypadku na terenie żłobka w czasie pobytu dziecka w placówce, dyrektor natychmiast
powiadamia rodziców.
2.Dziecku, na miejscu udzielana jest pierwsza pomoc.

3.Jeżeli Dyrektor uzna za konieczne, to wezwana zostaje karetka ratownictwa medycznego.
4.Jeśli personel medyczny, sprawujący opiekę uzna, że nie ma potrzeby, zaopatruje dziecko do
momentu przybycia rodziców.
§9
Opieka nad dzieckiem sprawowana jest zgodnie z normami dla wieku dziecka:
-wyżywienie,
-usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne,
-profilaktykę lekarską,
-higienę snu i wypoczynku,
-zapewnienie bezpieczeństwa,
-udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
-działania promujące zdrowie i zachowania prozdrowotne,
-działania na rzecz postaw prospołecznych i usamodzielniania,
-organizowanie zajęć dydaktyczno -wychowawczych w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu,
-bieżący kontakt z rodzicami.
§10
Rodzice powinni:
-na bieżąco wymieniać informacje dotyczące dzieci,
-odnosić się z należytym szacunkiem i zgodnie z zasadami kultury do personelu zatrudnionego w
żłobku,
-włączyć się w tworzenie programów wychowawczych, profilaktyki i promocji zdrowia, zgłaszając
na bieżąco swoje uwagi i propozycje personelowi lub Dyrektorowi,
-współorganizować imprezy okolicznościowe i inne,
-zapoznawać się z ogłoszeniami i komunikatami Dyrektora,
-aktywnie uczestniczyć w zebraniach rodziców,
-przestrzegać regulaminu porządkowego oraz doraźnych ustaleń Dyrektora,
-za pobyt dziecka w żłobku opłaty winny być wniesione najpóźniej do 5-go dnia miesiąca w
wysokości i na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta Opola,
-informować o wszystkich zmianach dotyczących miejsca pracy, telefonów kontaktowych, miejsca
zamieszkania.
§11
1.Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wniesiona, nie podlega zwrotowi.
2.W razie nieuiszczenia należności za żłobek w ustalonym terminie oraz niepoinformowanie w
formie pisemnej dyrektora żłobka o przyczynie zwłoki, dyrektor po upływie 5 dni od daty
wymagalności wpłaty, może dokonać skreślenia dziecka z listy uczęszczających do żłobka i
rozwiązania umowy zawartej pomiędzy rodzicami, a żłobkiem, a także wszcząć postępowanie
mające na celu wyegzekwowanie należności.
3.W przypadku rezygnacji z opieki żłobka rodzice zobowiązują się powiadomić Dyrektora na
piśmie, z tygodniowym wyprzedzeniem terminu płatności na miesiąc następny. Umowa wówczas
ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu miesiąca za zgodą obu stron.
§12
Dziecko może być skreślone z listy w przypadku :
-niedotrzymania warunków umowy przez rodziców

-nieprzestrzegania przez rodziców postanowień regulaminu organizacyjnego Żłobka Nr 9 w Opolu
-nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego regulaminu
-zatajenia przy przyjęciu dziecka choroby, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie
-zagrożenie bezpieczeństwa własnego oraz innych dzieci spowodowanego przewlekłą chorobą ,
niepełnosprawnością lub niebezpiecznym zachowaniem.
§13
Rodzice otrzymują decyzję o skreśleniu z listy na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz informacją o
przysługującym mu trybie odwołania.
Obowiązki żłobka w razie śmierci dziecka
§14
1.W razie śmierci dziecka podczas pobytu dziecka w żłobku dyrektor natychmiast powiadamia o
tym fakcie rodziców dziecka.
2.W razie śmierci dziecka podczas pobytu dziecka w żłobku Dyrektor ma obowiązek na wniosek
rodziców udostępnić na miejscu dokumentację indywidualną w zakresie wpisów dotyczących
dziecka.
Działalność żłobka
§15
W okresie letnim tj. w miesiącach remontowych - lipiec/sierpień – naprzemiennie, dyrektor
zapewnia ciągłość opieki, wskazując inne czynne żłobki w tym czasie.
§16
Żłobek prowadzi działalność 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 6.3017.30.
§17
Ramowy rozkład dnia w żłobku:
6.30-8.00
przyjmowanie dzieci, zabawy
8.15-8.30
gimnastyka
8.30-8.45
zabiegi sanitarno -higieniczne, przygotowanie do posiłku
8.45-9.15
śniadanie
9.15-9.30
zabiegi sanitarno -higieniczne
9.30-10.45 zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, wyjście do ogrodu, na plac zabaw, na spacer
10.45-11.00 zabiegi sanitarno -higieniczne, przygotowanie do posiłku
11.00-11.15 obiad- zupa
11.15-13.30 przygotowanie do snu, sen
13.30-14.00 zabiegi sanitarno -higieniczne, przygotowanie do posiłku
14.00-14.30 obiad- II danie

14.30-14.45
14.45-15.30
15.30- 15.45
15.45-17.30

zabiegi sanitarno -higieniczne, wydawanie dzieci
zabawa dowolna dzieci
podwieczorek, toaleta
zabawy w kącikach tematycznych, porządkowanie sal, zamykanie żłobka.

Godziny mogą być regulowane w zależności od potrzeb dzieci w grupie.
§18
1.Posiłki są skomponowane i podane by zachęcały dzieci do spożycia. Dzieci nie przymusza się
do jedzenia pod żadnym pozorem.
2.Dzieci w każdym czasie mają dostęp do napojów (herbatki, soków, wody).
3.Dzieci przyjmują posiłki tylko zakupione, przetworzone przez żłobek, natomiast nie podaje się
żadnego pokarmu, bądź napoju przyniesionego przez rodziców.
§19
Rodzic może wchodzić do sal pobytu dzieci, po uprzednim wyrażeniu zgody przez personel, jest
zobowiązany do założenia ochraniaczy na obuwie (dostępnych w placówce).

Prawa dziecka
§20
Dziecko ma prawo do:
-równego traktowania
-kontaktów z rówieśnikami
-zaspokajania biopsychospołecznych potrzeb
-poszanowania godności
-poszanowania intymności
-nietykalności fizycznej
-poszanowania indywidualności
-poszanowania tradycji kulturowej i religijnej.
Postanowienia końcowe
§21
Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane w trybie obowiązującym przy ich ustalaniu.
§22
Rodzice zawierając umowę na opiekę w żłobku dla dziecka zobowiązują się przestrzegać
Regulaminu Porządkowego.

