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ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Żłobek działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku od lat 3 (Dz. U.  z 2016 r. poz. 157) 

zwanej dalej „Ustawą”;  

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U.z 2011 r nr 69 

poz.367).  

3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz.942 z późniejszymi 

zmianami). 

4. Statutu Niepublicznego Żłobka Miś  

§ 1 

1. Niepubliczny Żłobek Miś jest placówką niepubliczną. W okresie od 01.09.2020 r. do 

30.06.2022 r. żłobek funkcjonuje i jest współfinansowany w ramach  realizacji projektu pn. 

„Mama wraca do pracy – dzieci idą do Misia” nr RPLD.10.01.00-IŻ-00-10-003/19 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej 10 – X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w rejonie Działanie: 01 - X.1 

Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Siedziba żłobka mieści przy ul. Dojazd 5, 99-300 Kutno. 

3. Organem prowadzącym żłobek jest P.P.H.U ARFIT Beata Woźniaczek. 

4. Niepubliczny Żłobek Miś przeznaczony jest dla maks. 25 dzieci w wieku do  lat 3, a w 

szczególnych przypadkach do ukończenia 4 roku życia. 

5. Warunkiem zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie formularza. 

6. Żłobek jest otwarty w dni robocze w godzinach od 7.00 do 17.00, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy oraz  dni zaplanowanych na dezynfekcję sal i zabawek. 

 

§ 2 

1. Do zadań Żłobka należy w szczególności:  

1) zapewnienie dziecku kompetentnej, troskliwej i odpowiedzialnej opieki w warunkach 

bytowych zbliżonych do warunków domowych,  

2) stworzenie warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego dziecka, z 

uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości, w tym wynikających z 

niepełnosprawności lub dysfunkcji rozwojowych,  

3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 
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prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb dziecka,  

4)  prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,  

5)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci – fizyczne i emocjonalne,  

6) sprawna i efektywna współpraca i współdziałanie z rodzicami tych dzieci,  

7) zapewnienie dziecku w czasie pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia 

racjonalnego wyżywienia zgodnie z normami i zasadami dietetyki, współdziałanie z 

instytucjami działającymi na rzecz dzieci. 

 

§ 3 

 

1. Żłobek pracuje zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

 7.00 – 8.15 – przyjmowanie dzieci do żłobka, zabawy swobodne,  

 8.15 –  8.30 – przygotowanie do śniadania 

 8.30 – 9.00 - śniadanie, toaleta po śniadaniu 

 9.15 –  9.30 – przygotowanie do II śniadania 

 9.30 – 10.45 – powitanie, gimnastyka, zabawy edukacyjne związane z tematem tygodnia, zabawy 

edukacyjne  i rozwojowe, w pogodne dni zabawy w ogrodzie żłobkowym 

 10.45– 11.00 – przygotowanie do obiadu 

 11.00 – 11.30 – obiad, zupa 

 11.30 – 11.45- zabawy integracyjne w kącikach zainteresowań,  

 11.45- 12.00- przygotowania do II dania 

 12.00-12.30 – II danie 

 12.30 – 14.15- przygotowanie do leżakowania, odpoczynek 

 14.15-14.30- przygotowania do podwieczorku 

 14.30-15.00- podwieczorek 

 15.30 – 17.00 – zajęcia dodatkowe według planu tygodniowego, zabawy edukacyjne, zabawy 

rozwijające zainteresowania, umuzykalniające, plastyczne, muzyczne / zabawy swobodne, czytanie 

książek z biblioteki malucha 

 

§4 

1. Do żłobka przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. W przypadku wystąpienia u dziecka 

objawów chorobowych, rodzice lub osoby przez nich upoważnione są natychmiast 

powiadamiane przez opiekunkę lub pielęgniarkę o potrzebie odebrania dziecka z placówki 

celem zasięgnięcia porady lekarskiej. 

2. W żłobku nie mogą przebywać dzieci: po urazach (złamaniach, oparzeniach i innych 

zabiegach chirurgicznych) do czasu całkowitego wyleczenia; z objawami chorobowymi 
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chyba, że objawy te wynikają z alergii dziecka i zostało przedłożone zaświadczenie od 

alergologa o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka. 

3. Opiekunki mają prawo nie przyjąć dziecka do żłobka, u którego widać wyraźne objawy 

chorobowe/infekcyjne, chyba że rodzic przedłoży zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka. 

4. W przypadku dzieci, u których stwierdzoną alergię pokarmową należy dostarczyć 

zaświadczenie o alergii dziecka, ze wskazaniem na co jest ono uczulone, celem wykluczenia 

alergenów z diety dziecka. 

5. W żłobku nie podaje się dzieciom żadnych leków. 

ROZDZIAŁ II. WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU 

§5 

1. Żłobek zapewnia  odpłatne  wyżywienie  dla  dzieci  powyżej  pierwszego  roku  życia.  

Posiłki  dostarczane  są  z  firmy cateringowej.   Wyżywienie   może   być   również   

dostarczane   przez rodziców, z zachowaniem odpowiednich norm żywieniowych. 

2. Godziny posiłków: 

 8:30- śniadanie 

 9:30- II śniadanie 

 11:00- zupa 

 12:00- II danie 

 14:30- podwieczorek 

 

3. Za wyżywienie dzieci w żłobku odpowiedzialna jest firma cateringowa, która wykonuje 

zlecone zadanie dot. żywienia dzieci do lat  3 opartego na zasadach zdrowego żywienia,  

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i normami żywieniowymi.  

4. W żywieniu uwzględnia się diety i zalecenia lekarskie. 

 

ROZDZIAŁ III. ORGANY ŻŁOBKA 

 

§6 

1. Organami Żłobka są: 

1) Dyrektor żłobka 

2. Całokształtem pracy żłobka kieruje Dyrektor zgodnie z Ustawą. Zadania Dyrektora żłobka. 

a. Dyrektor żłobka: 

1) może udzielić pełnomocnictwa innej osobie fizycznej do reprezentowania żłobka na 

zewnątrz oraz kierowania bieżącą działalnością żłobka, 
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2) w sprawach realizacji projektu „Mama wraca do pracy – dzieci idą do Misia: RPLD 

10.01.00.IZ-00-10-003/19 Dyrektora może reprezentować Pełnomocnik ds. realizacji 

projektu „Mama wraca do pracy – dzieci idą do Misia: RPLD 10.01.00.IZ-00-10-003/10 

b. Do zadań Dyrektora należy: 

1) Nadawanie i dokonywanie zmian w statucie żłobka zapoznanie z nimi pracowników i 

rodziców. 

2) Kierowanie bieżącą działalnością żłobka. 

3) Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi żłobka. 

4) Reprezentowanie żłobka na zewnątrz. 

5) Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu  

w żłobku. 

6) Opracowanie dokumentacji  pedagogicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

żłobkowej. 

7) Zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu 

Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej, 

8) Wykonywanie remontów obiektów żłobka oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. 

9) zatrudnianie pracowników oraz określenie ich zadań, warunków pracy i wynagrodzenia 

(zgodnie z Kodeksem Pracy) 

10) Zapewnienie właściwej organizacji pracy żłobka poprzez: 

a) ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  

i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, 

b) przygotowanie arkusza organizacji pracy żłobka, 

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,  

d) gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy, 

e) współpraca  z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka, 

f) decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy poprzez wprowadzanie odpowiednich 

zarządzeń i regulaminów, 

11) Przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka, zgodnie z 

ustalonymi w statucie zasadami. 

12) Określanie czasu pracy Żłobka 

13) Rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń. 

§ 7 

Skład personelu zatrudnionego w żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających 

do żłobka. 

1. Jedna opiekunka może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku,   gdy  w  

grupie  jest   dziecko   poniżej   1   roku   lub   wymagające   szczególnej   opieki,   nad 
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maksymalnie 5 dzieci. Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci i organizację 

zadań opiekuńczo- wychowawczych.  

2. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez opiekunów –specjalistów, opiekunowie ci są 

odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci. 

3. W zapewnieniu opieki nad dziećmi  Żłobek może korzystać z pomocy wolontariuszy. 

4.  Personel zatrudniony w żłobku musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do pełnienia opieki nad 

dziećmi oraz umiejętności, wiedzę i kompetencje do zajmowania się dziećmi.  

§ 8 

1. Do zadań opiekunki dziecięcej należy: 

 

- sprawowanie opieki nad grupą dzieci, 

- przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z grupą dzieci, 

- dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych, 

- stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych wobec podopiecznych, 

- informowanie rodziców o zaobserwowanych postępach i nieprawidłowościach w rozwoju 

podopiecznych, 

- współpraca z pozostałymi pracownikami żłobka, 

- pomoc podopiecznym podczas spożywania posiłków, 

- zabawa z podopiecznymi, 

- utrzymywanie miejsca pracy w należytym porządku, 

 

2. Do zadań pielęgniarki należy: 

- dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych, 

-rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci oraz problemów pielęgnacyjnych. 

- stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych wobec podopiecznych, 

- informowanie rodziców o zaobserwowanych postępach i nieprawidłowościach w rozwoju 

podopiecznych, 

- informowanie rodziców o stanie zdrowia dziecka zwłaszcza w przypadku podejrzenia infekcji, 

- współpraca z pozostałymi pracownikami żłobka, 

- pomoc podopiecznym podczas spożywania posiłków, 

- Planowanie i realizacja edukacji zdrowotnej dzieci, pracowników Żłobka i rodziców, realizowanie 

treści z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.  

-Sprawowanie opieki nad wychowankami z problemami zdrowotnymi. 
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-Udzielanie pomocy i opieki w nagłych zachorowaniach dzieci.  

- Sprawowanie kontroli nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w środowisku żłobkowym. 

- Prowadzenie rejestru ewentualnych wypadków dzieci w Żłobku, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

-Wykonywanie pomiaru ciężaru ciała i wysokości dzieci, odnotowywanie wyników na listach 

grupowych.  

- Dbałość o prawidłowe wyposażenie apteczki w placówce 

 

§9 

 

1. Rodzice dziecka mają prawo do: 

 

- uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń 

swojego dziecka,  

-  uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

 

- wyrażania i przekazywania pracownikom opinii na temat pracy żłobka i opieki pełnionej 

nad dzieckiem; 
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ROZDZIAŁ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

§ 10 

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

 

- przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów obowiązujących w  żłobku oraz umowy 

zawartej ze żłobkiem; 

- przyprowadzanie i odbieranie dziecka w godzinach pracy żłobka; rodzic lub upoważniona 

osoba powinna zgłosić się po dziecko najpóźniej o godz.17; 

- przynoszenie ubranek na zmianę oraz środków do pielęgnacji dziecka, 

- terminowe uiszczanie płatności; 

- informowanie o przyczynach nieobecności dziecka; 

- informowanie o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania, numeru telefonu, 

oraz innych ważnych danych na temat dziecka; 

- niezwłoczne zawiadamianie żłobka o zdiagnozowanych zatruciach pokarmowych i 

chorobach zakaźnych; 

 

2. Formy współpracy z rodzicami, realizowane przez żłobek to: 

 

- strona internetowa żłobka  - przekazywanie bieżących informacji na temat funkcjonowania 

żłobka; 

- strona żłobka na portalu FaceBook 

- tablica ogłoszeń; 

- zebrania; 

- dni adaptacyjne 

- kontakty indywidualne z rodzicami; 

- spotkania integracyjne, świętowanie ważnych dat,
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§ 11 

 

1. Dzieci   powinny   być   przyprowadzane   i   odbierane    ze    żłobka    

osobiście    przez rodziców/prawnych opiekunów), bądź inne osoby 

(pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez 

rodziców. Pisemne upoważnienie do odbierania dziecka ze żłobka  przez  

inną  osobę  niż  rodzic/prawny  opiekun  należy  złożyć  osobiście w żłobku. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Umowy ze żłobkiem. 

 

2. Rodzice/prawni    opiekunowie    przejmują    pełną     odpowiedzialność     

prawną    za bezpieczeństwo dziecka w momencie odebrania dziecka z sali 

również w przypadku,      gdy dziecko odbierane jest przez upoważnioną 

przez nich osobę. 

 

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące funkcjonowania żłobka ustala 

Dyrektor w formie zarządzeń. 

2. Zmian w regulaminie dokonuje dyrektor zarządzeniem. 

3. Regulamin żłobka zostaje zamieszczony na tablicy ogłoszeń w żłobku. 

 

 

 

Zatwierdzony 16.10.2020 r. 

Opracował: Dyrektor Niepublicznego Żłobka Miś
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