
 

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.  

 


