
ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY ELEMELEK

Regulamin Organizacyjny

Niepublicznego Żłobka Elemelek

w Stargard

Regulamin powstał przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie Państwa dzieci, prosimy o

jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawę prawną działania Żłobka Niepublicznego Elemelek w Stargardzie określa w 

szczególności: 

a) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, 

poz. 235).

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia, 25 marca 2011 r, w 

sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów malucha.
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c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie

zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza 

oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368).

d) Statut Żłobka Niepublicznego Elemelek.

2. Siedziba Niepublicznego Żłobka Elemelek mieści się w Stargardzie przy ul. 

Skarbowej 4A/1a/1b/1c.

3. Niepubliczny Żłobek Elemelek jest jednostką organizacyjną powstałą do sprawowania

opieki nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do ukończenia 3 roku życia.

4. Ilekroć jest mowa o:

Rodzicach - rozumie się przez to rodziców a także opiekunów prawnych oraz inne 

osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

Żłobku - rozumie się przez to Niepubliczny Żłobek Elemelek,

Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin organizacyjny 

Niepublicznego Żłobka Elemelek,

Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Żłobka Niepublicznego Elemelek w 

Stargardzie,

Opiekun żłobka - należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Żłobku 

którymi są: opiekunowie w żłobku, pedagodzy opiekuńczo - wychowawczy, 

pielęgniarki.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA ŻŁOBKA

1. Żłobek jest czynny w godzinach: 6.30-17.00 od poniedziałku do piątku, cały rok 

kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i uzgodnionych wspólnie z

rodzicami oraz przerwy wakacyjno-remontowej uzgodnionej z rodzicami.

2. Rok szkolny w żłobku rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego 

roku.

3. Dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin. Po uprzednim 

uzgodnieniu z dyrektorem żłobka istnieje możliwość przebywania dziecka w żłobku 

dłużej niż 10 godzin dziennie za dodatkową opłatą.

4. Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 15-go dnia 

kalendarzowego miesiąca za dany miesiąc, w wysokości i na zasadach określonych w 

umowie.
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5. Za nieterminowe uiszczanie opłat będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej.

6. Nieobecność dziecka należy zgłaszać osobiście/telefonicznie dzień wcześniej lub do 

godziny 8.00 rano w dniu nieobecności dziecka.

7. Po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem żłobka istnieje możliwość przebywania 

dziecka w żłobku w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela i dni świąteczne za 

dodatkową opłatą.

8. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest kolejno: złożenie formularza 

zgłoszeniowego, zakwalifikowanie go, przedstawienie aktualnego zaświadczenia 

lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, zapoznanie się z Regulaminem i Statutem Żłobka

a następnie podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty za pobyt dziecka w pierwszym 

miesiącu.

9. Opłata za żłobek składa się z opłaty stałej- czesnego uzgodnionego w umowie z 

rodzicami i opłaty za wyżywienie za dzień pobytu dziecka w żłobku oraz opłaty 

żywieniowej za dzień pobytu dziecka w żłobku. Czesne jest stałe i nie podlega 

zwrotowi.

10. W Żłobku udzielane są świadczenia opiekuńcze obejmujące działania profilaktyczne i 

opiekuńcze zgodnie z obowiązującymi standardami opieki nad dzieckiem. Świadczenia

te obejmują:

 zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych,

 zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka, 

 prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 

rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku, czas i program trwania zajęć 

jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

 organizowanie zabaw dydaktyczno – wychowawczych ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć muzycznych, gimnastycznych, rytmicznych, plastycznych i 

wszelkich form artystycznych dostosowanych do wieku dzieci (organizowane zajęcia 

odbywać się będą w pomieszczeniach Żłobka oraz na wolnym powietrzu), 

 działania profilaktyczne, związane z promocją zdrowia, zachowaniami 

prozdrowotnymi oraz zdrowym żywieniem,

 We wszystkich aspektach opieki nad dziećmi personel Żłobka współdziała z Rodziną 

dziecka.
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11. Rodzice mają obowiązek wyposażyć dziecko w wyprawkę do żłobka. Lista rzeczy 

podana jest przy zapisaniu dziecka do żłobka.

12. Jeżeli wystąpi zmniejszenie frekwencji dzieci, np. w sezonie wakacyjnym 

(lipiec - sierpień) lub w przypadku absencji chorobowej nauczyciela, to żłobek 

zastrzega sobie prawo łączenia grup.

13. Z przyczyn niezależnych od żłobka, np. w przypadkach podyktowanych 

wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac 

remontowych lub wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków

chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych, 

dopuszcza się możliwość przerwy w funkcjonowaniu placówki.

14. Spotkania z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż 

raz w półroczu. Obecność rodziców na spotkaniach jest obowiązkowa.

15. Dzieci posiadają ubezpieczenie NNW w żłobku.

16. Żłobek może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i 

rekreacyjnych w czasie i po godzinach pracy żłobka a także w dni wolne od pracy, w 

zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki 

za dodatkową opłatą rodziców. Dodatkowa oferta żłobka skierowana jest do dzieci 

zarówno zapisanych jak również spoza placówki oraz do ich rodziców.

17. Każda wycieczka poza teren żłobka jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z 

dyrektorem żłobka.

ROZDZIAŁ III 

PERSONEL ŻŁOBKA

Dyrektor żłobka

Żłobkiem kieruje Dyrektor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.

Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich pracowników.

Do zadań Dyrektora Żłobka należy w szczególności:

1) Kierowanie bieżącą pracą żłobka,

2) Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Żłobka i przestrzeganiem 
przepisów prawa.

3) ustalanie wysokości opłat na dany rok, w tym wysokości czesnego, opłat za 

ewentualne dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej.
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4) podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach osobowych w stosunku do wszystkich 

pracowników Żłobka, zwalnianie i zatrudnianie personelu żłobka.

5) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań Żłobka i przestrzeganiem 

przepisów prawa

6) określanie celów i standardów przy wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych i 

organizacyjnych we wszystkich aspektach działania żłobka, i ich egzekwowanie,

7) dobór zespołu pracowników i wpływanie na ich potrzebę samokształcenia,

8) wydawanie zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania Żłobka,

9) realizowanie obowiązków pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników,

10) dysponowanie środkami finansowymi w celu realizacji zadań statutowych,

11) reprezentowanie żłobka na zewnątrz,

12) ustalanie wewnętrznej organizacji żłobka,

13) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną, sprawami bhp i ppoż.,

14) rozpatrywanie skarg i wniosków,

15) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

Opiekunowie/Pedagodzy Żłobka

Opiekę nad Dziećmi w Żłobku sprawują Opiekunowie/Pedagodzy/Pielęgniarki/Położne

(zwani dalej: Opiekunami). Jeden Opiekun zajmuje się maksymalnie ośmiorgiem Dzieci,

a gdy w grupie znajduje się Dziecko niepełnosprawne, Dziecko wymagające szczególnej

opieki  lub  Dziecko,  które  nie  ukończyło  pierwszego  roku  życia  maksymalnie

pięciorgiem Dzieci. 

Wymiar  pracy  Opiekunów  określa  Kodeks  Pracy.  Opiekunowie  pracują  w  systemie

ustalanym na okres 1 tygodnia przez Dyrektora Żłobka.

Obowiązki Opiekunów Żłobka:

1. Zapewnienie  Dzieciom  opieki  w  warunkach  bytowych  zbliżonych  do  warunków

domowych; reagowanie na płacz i wołanie Dziecka; pełen troskliwości stosunek do

Dzieci, łagodne i wyrozumiałe ich traktowanie.
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2. Zagwarantowanie  należytej  opieki  pielęgnacyjnej  oraz  edukacyjnej.  Organizacja  i

oddziaływanie  na  prawidłową  realizację  zadań  z  zakresu  profilaktyki  i  promocji

zdrowia;

3. Bieżące monitorowanie stanu zdrowia i skóry Dzieci.

4. Poszanowanie godności Dziecka i respektowanie jego praw.

5. Planowanie  i  przeprowadzanie  zajęć  zabawowych  z  elementami  edukacji   z

uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Dziecka, ponoszenie odpowiedzialności za

ich jakość.

6. Planowanie i przeprowadzanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych,

uwzględniających rozwój psychomotoryczny Dziecka, właściwy dla jego wieku.

7. Inicjowanie  i  organizacja  imprez  o  charakterze  wychowawczym,  kulturalnych  i

rekreacyjno-sportowych.

8. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do pracy z przydzieloną grupą

wiekową.

9. Organizacja planu dnia i dbałość o jego wykonanie.

10. Karmienie Dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach.

11. Natychmiastowe  zawiadamianie  Dyrektora  Żłobka  o  objawach  chorobowych

zauważonych u Dzieci.

12. Natychmiastowe zawiadamianie Dyrektora Żłobka o zdarzeniach dotyczących Dzieci.

13. Odpowiednie  przygotowanie  Dzieci  do  odpoczynku  i  korzystania  ze  świeżego

powietrza.

14. Kontrolowanie  stanu  zabawek  i  pomocy  wychowawczych,  czuwanie  nad  ich

właściwym używaniem. Zachowanie zasad BHP, dbałość o ład i porządek w salach

pobytu Dzieci oraz innych pomieszczeniach Żłobka.
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15. Niezwłoczne  zawiadamianie   Dyrektora  Żłobka  o  zauważonym  w  placówce:

wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia, oraz ostrzeganie współpracowników, a także

innych  osób  

o grożącym niebezpieczeństwie.

16. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod pracy, dostosowanych do wieku Dzieci;

17. Planowanie  własnego  rozwoju  zawodowego,  ciągłe  podnoszenie  kwalifikacji

zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

18. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych.

19. Uczestnictwo  w  pracach  Rady  Pedagogicznej  oraz  organizacja  spotkań  z

Rodzicami/Prawnymi Opiekunami.

20. Odpowiedzialność za życie i zdrowie podopiecznych Żłobka podczas ich pobytu w

Żłobku  oraz spacerów, wycieczek poza jej teren.

21. Wspieranie  i  współpraca  z  Rodzicami/Prawnymi  Opiekunami  Dzieci  w  zakresie

podejmowanych działań opiekuńczych i wychowawczych.

22. Realizacja zaleceń Dyrektora Żłobka.

23. Wykonywanie wszelkich innych prac przydzielonych przez Dyrektora wynikających z

bieżącej działalności placówki oraz niezbędnych dla jej prawidłowego działania.

     Obowiązki pracownika pomocniczego:

1. Pomoc Opiekunom w pielęgnacji i opiece nad Dziećmi w wieku od 6 m-ca życia do 3
lat (mycie, przebieranie, układanie do snu, spacer, zabawa).

2. Pomoc Pielęgniarce/Położnej.

3. Pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków.

4. Pomoc Dzieciom w spożywaniu posiłków.

5. Utrzymanie porządku w pomieszczeniach Żłobka.
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6. Inne  czynności  niezbędne  dla  prawidłowego  działania  placówki  zlecone  przez
Dyrektora Żłobka.

ROZDZIAŁ IV 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

I PRAWA DZIECI

1. Rodzice/Opiekunowie Prawni mają następujące obowiązki:

a. Zapoznać się i przestrzegać Statutu i Regulaminu Żłobka,

b. Przestrzegać zapisów zawartych w umowie o świadczenie usług opiekuńczych,

c. Przyprowadzać do Żłobka czyste i zdrowe Dzieci oraz ubrane odpowiednio do pory roku,

d. Dostarczyć wszystkie przybory dla Dziecka wyszczególnione  w „wyprawce”,

e. Niezwłocznie powiadomić Dyrektora Żłobka o stwierdzeniu u Dziecka choroby zakaźnej, 

f. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych Rodzic/Opiekun prawny 

zostanie o tym fakcie poinformowany przez Dyrektora Żłobka lub Opiekuna i ma obowiązek 

odebrać dziecko ze Żłobka w ciągu dwóch godzin,

g. O każdej zmianie miejsca zamieszkania i telefonu kontaktowego rodziców należy 

zawiadomić dyrektora żłobka.

h. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych  z 

udziałem swojego dziecka w celach promocyjno-reklamowych placówki.

i. W przypadku dłuższej nieobecności z powodu choroby jest zobowiązany dostarczyć 

zaświadczenie o stanie zdrowia Dziecka, najpóźniej do pierwszego dnia po tej nieobecności.

j. Współpracować z personelem, głównie ściśle współpracować z Opiekunem prowadzącym  

w celu ujednolicenia działań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,

k. Zapoznawać się z treścią zarządzeń, ogłoszeń, komunikatów, doraźnych ustaleń Dyrektora 

Żłobka oraz stosować się do nich,

l. W miarę możliwości uczestniczyć w zebraniach Rodziców oraz imprezach 

okolicznościowych organizowanych w Żłobku,

2. Do Żłobka przyprowadzają i odbierają Dziecko Rodzice/Opiekunowie Prawni lub inne 

osoby dorosłe upoważnione przez Rodziców/Opiekunów Prawnych zgodnie z zapisami w 

formularzu zgłoszeniowym,

Dzieci nie będą wydawane Rodzicom/Opiekunom Prawnym będącym w stanie nietrzeźwości.

Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Żłobka pod opieką 

Rodziców/Opiekunów Prawnych lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka, 

3. Rodzice mają prawo do:
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a. uzyskiwania informacji na temat rozwoju swojego Dziecka,

b. uzyskiwania wskazań i porad od personelu  w razie wystąpienia trudności 
wychowawczych, 

c. uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Dziecka,

d. uzyskiwania informacji na temat realizacji tygodniowego planu zajęć w grupach,

e. włączania się do organizacji imprez okolicznościowych dla Dzieci w Żłobku,

f. kierowania do personelu Żłobka uwag mających na celu troskę o dobro Dziecka,

g. wchodzenia na salę pobytu swojego Dziecka, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem
lub Opiekunami grupy i jedynie w obuwiu zmiennym.

4. Dziecko ma prawo w szczególności do:

a. równego traktowania, 

b. bezpiecznej zabawy i nauki, 

c. pełnego,  harmonijnego  rozwoju  osobowości;  powinno  wzrastać  w  poczuciu  miłości

i zrozumienia,

d. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie

z zasadami higieny pracy umysłowej,

e. ochrony  przed  wszelkimi  formami  wyrażania  przemocy  fizycznej  bądź  psychicznej,

zaniedbania oraz do ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

f. wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania jego zdania i życzeń,

g. poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów.

ROZDZIAŁ V

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

1.W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic lub inna osoba

która przyprowadza dziecko informuje pracownika żłobka o stanie zdrowotnym 

dziecka. Do żłobka przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci.

2.Na wypadek wątpliwości opiekunki dotyczących stanu zdrowia dziecka, które 

zostaną zauważone przed wejściem dziecka do żłobka rodzic jest zobowiązany do 

konsultacji lekarskiej u lekarza, który wydaje zaświadczenie dla dziecka.

3.Rodzic ma obowiązek odebrać chore dziecko w ciągu 2 godzin od informacji 

opiekuna bądź dyrekcji żłobka. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, a 

stan jego zdrowia będzie wymagał pomocy lekarskiej, opiekun bądź dyrektor wezwie 

pomoc lekarską.
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4.W przypadku, gdy dziecko zachoruje lub będą miały miejsce sytuacje budzące 

uzasadniony niepokój co do stanu zdrowia lub zachowania się dziecka na terenie żłobka

personel żłobka niezwłocznie skontaktuje się z rodzicami dziecka.

5.W przypadku gdy dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, 

higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice powinni 

informować na bieżąco personel żłobka o takich potrzebach, po to by w granicach 

możliwości żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki.

6.W żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez 

zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

7.W żłobku nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba, że są to leki podtrzymujące 

funkcje życiowe. Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia prośby do 

dyrektora placówki o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki 

mogą być dziecku podane.

8.Jeżeli dziecko korzysta z aparatów słuchowych (lub innych przedmiotów), które 

powinno nosić także w czasie przebywania w żłobku, rodzice muszą przekazać 

personelowi żłobka informacje o zasadach ich używania i obsługi.

9.Zaobserwowane u dziecka sińce, inne urazy, poddaje się ocenie pielęgniarskiej lub 

lekarskiej. Każdy taki przypadek opiekunki odnotowują w karcie obserwacji dziecka. 

Za każdym razem po zaobserwowaniu ww. urazów opiekunki i dyrektor rozmawiają z 

rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. Po 3 takich sytuacjach rozmowę z 

rodzicem/rodzicami przeprowadza psycholog. Jeżeli urazy zostaną zaobserwowane u 

dziecka ponownie, bądź jeżeli urazy stwierdzone po raz pierwszy nie budzą 

wątpliwości w ocenie personelu żłobka, że są one przejawem przemocy, dyrektor 

żłobka obowiązany jest skierować do najbliższej jednostki policji zawiadomienie o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad dzieckiem.

10. Jeżeli uraz wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, dyrektor żłobka 

obowiązany jest go wezwać.

11. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie 

placówki pod opieką rodziców. Dziecko jest pod opieką rodzica rano w trakcie 

przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz 

popołudniu w trakcie odbioru dziecka, od momentu zabrania z grupy.

12. Dzieci uczęszczające do żłobka ze względów bezpieczeństwa nie mogą nosić 

żadnej biżuterii, drobnych zabawek i małych spinek do włosów.

13. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom 

przez  opiekunki/ów i dyrekcje z poszanowaniem prawa do prywatności.
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ROZDZIAŁ VI

ZASADY ODBIERANIA DZIECI ZE ŻŁOBKA

1. Do  odbioru  dziecka  z  żłobka  są  upoważnione  jedynie  osoby  wskazane  w

upoważnieniu podpisanym przez obojga rodziców po okazaniu dowodu tożsamości.

Upoważnienie takie może być wydane tylko osobie pełnoletniej.

2. Nie  ma  możliwości  telefonicznego  wskazania  opiekuna  odbierającego  dziecko  z

żłobka.

3. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej

odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie

zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

4. W  wypadku,  gdy  dziecko  nie  zostanie  odebrane  po  upływie  czasu  pracy  żłobka,

opiekun  zobowiązany  jest  powiadomić  telefonicznie  rodziców/opiekunów  o

zaistniałym fakcie. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca,

dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun

oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.  Po upływie tego czasu powiadamia się

najbliższy  komisariat  policji  o  niemożliwości  skontaktowania  się  z

rodzicem/opiekunem.

5. Personel  Żłobka  w  razie  wątpliwości  ma  prawo  sprawdzić  tożsamość  osoby

odbierającej Dziecko.

6. Odbiór Dzieci odbywa się do godziny 17:30.

ROZDZIAŁ VII

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS WYPADKU

a..1. Pracownik Żłobka, który otrzymał wiadomość o wypadku lub był jego świadkiem na

terenie  Żłobka  niezwłocznie  zapewnia  poszkodowanemu  opiekę,  udzielając  mu

pierwszej pomocy przedmedycznej i wzywa karetkę pogotowia. Zachowuje spokój, nie

wpada w panikę, rozpoznaje stan poszkodowanego.

a..2. W przypadku braku możliwości udzielenia  pomocy lub wezwania karetki,  świadek

wypadku lub osoba poinformowana o wypadku prosi o pomoc pierwszego napotkanego
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pracownika Żłobka. Pracownik nie może odmówić udzielenia pomocy lub wezwania

służb medycznych. 

a..3. Do czasu  przybycia  Rodziców lub  Prawnych  Opiekunów Dziecka  Opiekun  grupy

sprawujący nad Dzieckiem bezpośrednią opiekę nie może pozostawić poszkodowanego

wychowanka bez opieki.

a..4. Świadek  wypadku  lub  osoba,  która  dowiedziała  się  o  wypadku,  niezwłocznie

zawiadamia  Dyrektora  Żłobka  o  wypadku  albo  prosi  innego  pracownika  o

poinformowanie o zaistniałym wypadku Dyrektora Żłobka.

a..5. Do  czasu  rozpoczęcia  pracy  przez  zespół  powypadkowy  Dyrektor  Żłobka  lub

upoważniony przez niego pracownik Żłobka zabezpiecza miejsce wypadku w sposób

wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

a..6. Dyrektor niezwłocznie powiadamia o wypadku Rodziców lub Prawnych Opiekunów

Dziecka.

a..7. W przypadku  zaistnienia  wypadku  w danej  grupie  i  konieczności  zajmowania  się

przez Opiekuna zarówno poszkodowanym jak i pozostałymi Dziećmi, drugi Opiekun

lub Pracownik Pomocniczy pracujący w danej grupie przekazuje na polecenie Opiekuna

pozostałe  Dzieci  innemu  Opiekunowi.  Opiekun  może  wskazać  innego

Opiekuna/Pracownika Pomocniczego .

ROZDZIAŁ VIII

INFORMACJE DODATKOWE

1. We wszystkich aspektach opieki nad dziećmi personel Żłobka współdziała z 

Rodziną dziecka.

2. Żłobkiem kieruje Dyrektor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego 

pracownik. 

3.  Na terenie Żłobka obowiązuje bezwzględny zakaz:

- palenia tytoniu,
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- spożywania napojów alkoholowych,

- przebywania osób nieuprawnionych i nietrzeźwych,

- przechowywania substancji łatwopalnych, trujących lub szkodliwych dla zdrowia,

- naruszania innych powszechnie obowiązujących zakazów.

4. Dyrektor żłobka zobowiązany jest wyznaczyć godziny stałego dyżuru 

przeznaczone na kontakty z rodzicami dzieci. Opiekunowie grup wyznaczają stałe 

godziny dyżuru nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5. Aktualne informacje dla rodziców umieszcza się na tablicach informacyjnych i 

na stronie internetowej.

6. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują 

indywidualne ustalenia między żłobkiem a rodzicem.

7. O ewentualnych zmianach w regulaminie żłobka decyduje dyrektor i informuje

o nich na bieżąco rodziców. 

8. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w trybie jego nadania.

9.  Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników żłobka oraz rodziców dzieci 

uczęszczających do żłobka.

10.  Regulamin wchodzi w życie w terminie określającym otwarcie żłobka.

ul. Skarbowa 4A/1a/1b/1c   73-110 STARGARD


