REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO
ŻŁOBKA nr 2 ANCYMONEK
Regulamin organizacyjny żłobka określa organizację pracy żłobka i jest dokumentem uzupełniającym w
stosunku do Statutu żłobka.
§1
Postanowienia ogólne
Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:
a) organizację pracy żłobka,
b) zasady funkcjonowania żłobka,
c) zakres współpracy ze żłobkiem oraz dostęp do informacji o rozwoju dziecka, warunkach i
sposobie udzielania świadczeń przez żłobek – rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
§2
Organizacja
1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy w godzinach od 6:00 do 17:00, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy. W wyjątkowych sytuacjach zastrzega się możliwość ustanowienia innych
dni wolnych, o czym rodzice będą informowani z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek
rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą.
3. Za sytuację szczególną uznaje się m. in.:
a) chorobę rodzica, delegację rodzica powodujące dezorganizację życia rodzinnego na podstawie
oświadczenia przedłożonego dyrektorowi żłobka,
b) nagłą zmianę sytuacji życiowej rodzica mającą bezpośredni wpływ na opiekę nad dzieckiem nie
dłużej jednak niż przez 2 tygodnie (na podstawie oświadczenia rodzica złożonego każdorazowo u
dyrektora żłobka),

c) nieprzewidziany dłuższy pobyt dziecka w żłobku zgłoszony w dniu pobytu dziecka telefonicznie.
4. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w żłobku znajduje się na stronie internetowej żłobka.
§3
Prawa i obowiązki
1. Do zadań rodziców, nie wymienionych w Statucie żłobka, należą:
a) przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
2. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia dziecku do żłobka następujących artykułów:
- szczoteczka, pasta do zębów
- środki pielęgnacyjne np. sudocrem
- pieluszki jednorazowe
- paczka chusteczek nawilżonych/miesiąc
- Dwa komplety odzieży na zmianę najlepiej umieszczone w podpisanym worku z tkaniny (bluzki,
spodenki, skarpetki, majteczki, rajstopki)
- piżamka, przytulanka, smoczek (w podpisanym opakowaniu)
§4
Opłaty za pobyt dziecka

1.W przyjmowaniu opłat za pobyt dziecka będzie stosował następujące zasady:
a) opłatę za pobyt dziecka w żłobku wnosi się z góry, do 5. dnia każdego miesiąca, co oznacza, że w
najpóźniej w tym dniu każda z opłat powinna znajdować się na koncie żłobka;
b) okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy;
c) opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym (powyżej 10 h) na wniosek rodzica wnosi
się z dołu do 12. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprawowany był wydłużony
wymiar opieki;

§5
Postanowienia końcowe

1.Niepubliczny Żłobek nr 2 Ancymonek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność
wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane
odpowiednio wcześniej.

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA NR 2 ANCYMONEK
§1
Regulamin monitoringu wizyjnego określa warunki użytkowania systemu monitoringu wizyjnego w
żłobku.
§2
Podstawowym celem monitoringu wizyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa podopiecznych i
pracowników oraz ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej poprzez
objęcie kontrolą przestrzeni publicznej.
§3
Rejestrator monitoringu znajduje się w biurze żłobka i umożliwia obserwację non-stop ewentualnych
zdarzeń. Pracownicy żłobka o zdarzeniu ujawnionym przez system powiadamiają niezwłocznie
właściciela.
§4
Kamery monitoringu wizyjnego nie są zainstalowane toaletach i w szatniach, w których
podopieczni/pracownicy dokonują pełnej zmiany odzieży.
§5
Obraz zarejestrowany na monitoringu wizyjnym samoczynnie kasuje się po upływie 7 dni.
§6
Osobami uprawnionymi do obserwacji monitoringu są pracownicy żłobka oraz rodzice/opiekunowie
prawni podopiecznych żłobka.

Obowiązuję bezwzględny zakaz kopiowania materiałów (treści)
1. Wszystkie nagrania są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do
materiałów umieszczonych na tych nośnikach przysługują wyłącznie SPEKTRUM
Agnieszka Błoch
2. Nagranie można przeglądać tylko dla własnej rozrywki i informacji.
3. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie
może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana,
utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych,
mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
SPEKTRUM Agnieszka Błoch
4. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych materiałów, powielanie lub
rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego
rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek
innym serwerze.
5. Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub
niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.
6. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i
ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ZAKRES USŁUG NIEPUBLICZNEGO
ŻŁOBKA NR 2 ANCYMONEK
Żłobek oferuje usługi opieki nad dziećmi w podziale na dwie grupy wiekowe:
- od 20 tygodnia życia do 1,5 roku
- od 1,5 roku do 3 lat
Zakres opieki w Żłobku:


opieka nad dzieckiem w wymiarze nie mniej niż 8 godzin dziennie



karmienie



zabiegi higieniczne, zabiegi pielęgnacyjne



zajęcia relaksacyjne, zajęcia wyciszające, leżakowanie



nauka samodzielności



werandowanie / spacery



edukacja dostosowana do potrzeb wiekowych dzieci



obserwacja prawidłowego rozwoju dziecka



stała współpraca z Rodzicami i Opiekunami Prawnymi, pełna informacja na temat rozwoju
dziecka

Zajęcia dodatkowe:
W żłobku prowadzone są zajęcia dodatkowe w zależności od możliwości rozwojowo –
poznawczych dzieci. Są to przede wszystkim: tańce, język angielski, gimnastyka, zajęcia
umuzykalniające itp.

CENNIK
1. WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW – 150 zł. Zgodnie z par 5 Statutu:
„Wpłata na radę rodziców jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane najpóźniej w
pierwszym miesiącu trwania umowy tytułem zadatku na poczet świadczenia usług. Wpłata
gwarantuje miejsce dziecka w żłobku na czas zawartej umowy, obejmuje ubezpieczenie NNW
oraz zakup materiałów edukacyjnych. Wpłata jest traktowana jako podpisanie umowy
przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna. Szczegółowy cennik dostępny jest w
placówce”.
2. CZESNE – 600 zł. Zgodnie z par 5 pkt. 5 Statutu:
„W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata za pobyt (czesne) nie podlega zwrotowi”.
3. CZESNE W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „JESZCZE WIĘCEJ
ANCYMONKÓW” – 74,30 zł; dla osób, które są uczestnikami projektu oraz które spełniły
kryteria projektowe
4. OPŁATA ZA POBYT DZIECKA WYKRACZAJĄCY 10 h/dzień – 30zł/h
5. ABONAMENT OBIADOWY – 12 zł/dzień

ROZKŁAD DNIA W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU NR 2
ANCYMONEK
6:00 – 8:15 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO GRUPY ZBIORCZEJ; ZABAWY
INTEGRUJĄCE
8:15 – 8:30 – CZYNNOŚCI HIGIENICZNE (MYCIE RĄK, ZAKŁADANIE FARTUSZKÓW,
NOCNIKOWANIE, ZMIANA PIELUCH)
8:30 – 9:00 – ŚNIADANIE
9:00 – 9:15 – CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNE (MYCIE RĄK, MYCIE ZĘBÓW)
9:15 – 9:45 – ZAJĘCIA ROZWOJOWE
9:45 – 10:30 – SPACER LUB ZAJĘCIA RUCHOWE
10:30 – 10:40 – CZYNNOŚCI HIGIENICZNE (MYCIE RĄK, ZAKŁADANIE
FARTUSZKÓW, NOCNIKOWANIE)
10:40 – 11:00 – I DANIE – ZUPA
11:00 – 11:15 – CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNE (ZAKŁADANIE PIŻAMEK,
NICNIKOWANIE, ZMIANA PIELUCH)
11:15 – 12:45 – CZAS RELAKSU/SEN
12:45 – 13:00 - – CZYNNOŚCI HIGIENICZNE (MYCIE RĄK, ZAKŁĄDANIE
FARTUSZKÓW, NOCNIKOWANIE, ZMIANA PIELUCH)
13:00 – 13:30 – II DANIE
13:30 – 13:45 - CZYNNOŚCI HIGIENICZNE
13:45 – 14:45 – ZABAWY, ZAJĘCIA DYDAAKTYCZNY, EDUKACYJNE ITP.
14:45 – 15:15 – PODWIECZOREK
15:15 – 17:00 – ZAJĘCIA RUCHOWE, INTEGRACYJNE, ROZWIJAJĄCE
ZAINTERESOWANIA DZIECI
Rozkład dnia żłobka jest dokumentem poglądowym. Rozkład może ulegać nieznacznym
zmianom ze względu na indywidualne potrzeby dzieci.

