
1 
 

REGULAMIN ŻŁOBKA „MAZANKI” 

 

 

 

 

Rozdział I 

Organizacja pracy  

1. Żłobek funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy lub  dni ogłoszonych  przez Dyrektora placówki jako dni wolne po uprzednim 
poinformowaniu rodziców lub opiekunów prawnych.  

2. Żłobek czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00. 

3. Opieką w Żłobku objęte są dzieci od 1 do ukończenia roku szkolnego,  w którym 
dziecko ukończy 3 rok życia. 

4. Warunkiem zapisania dziecka do Placówki jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica 
lub opiekuna prawnego Karty zgłoszeniowej oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z 
obowiązującym cennikiem. 

5. Plan dnia: 

7.00 – 8.30 Przyprowadzenie maluszka do żłobka. Swobodna zabawa. 

8.30 – 9.30 Śniadanie  

9.30 – 10.00 Zajęcia muzyczne/językowe/plastyczne 

10.00 – 11.15 Zabawy na świeżym powietrzu/w sali 

11.15 – 12.00 Obiadek – drugie danie 

12.00 – 14.30 Odpoczynek 

14.30 – 15.00 Obiadek – zupka + podwieczorek 

15.00 – 18.00 Zabawy na świeżym powietrzu/w sali 

 

Żłobek zastrzega, że na skutek nieprzewidzianych okoliczności, powyższy plan może 
zostać zmodyfikowany. 

6. Rodzice  powinni  informować kadrę Żłobka  o  każdym  zachorowaniu  dziecka  lub 
innej przyczynie nieobecności dziecka telefonicznie – pod numerem 609 005 150. 

 

Rozdział II 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 

1. W  celu  zapewnienia  właściwych  warunków  opieki  nad  dziećmi,  rodzic  (opiekun) jest 
zobligowany do przyprowadzenia do Żłobka dziecka zdrowego.  
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Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich dzieci przebywających na Żłobka, personel 
placówki może odmówić przyjęcia dziecka, gdy zostaną zaobserwowane potencjalne 
objawy choroby.  Rodzice (opiekunowie) informowani są o wszelkich niepokojących 
objawach zachowania się dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do objawów 
chorobowych u dziecka a także innych dzieci.  

2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze Żłobka przez rodziców (opiekunów prawnych) 
lub przez pisemnie przez nich upoważnione inne osoby dorosłe, gwarantujące dziecku 
pełne bezpieczeństwo w drodze z domu i do domu. Nie dopuszcza się odbierania dzieci 
przez osoby nieletnie nawet za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) i osoby wobec 
których istnieje podejrzenie, iż są nietrzeźwe. 

 

Rozdział III 

Opłaty 

1. Czesne w Żłobku płatne jest przez 12 miesięcy w roku, bez zwrotu kosztów podczas 
choroby dziecka bądź urlopu. 

2. Czesne pobierane są z góry i płatne do 10 dnia każdego miesiąca. Opłata za wyżywienie 
pobierana jest z dołu, za poprzedni miesiąc i płatna do 10 dnia kolejnego miesiąca 
przelewem bankowym na wskazany w umowie numer konta.  

3. Rodzice są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku. 

4. Opłata za wyżywienie nie jest naliczana w przypadku powiadomienia Placówki o 
nieobecności dziecka minimum poprzedniego dnia do godziny 17.00.  

5. W przypadku, gdy opłata czesnego pozostaje wymagalna powyżej 30 dni, Dyrektor 
placówki może dokonać wykreślenia dziecka z listy. Żłobek zastrzega, że wykreślenie 
może zostać dokonane bez wcześniejszego wezwania do zapłaty bądź wyznaczenia 
dodatkowego terminu. 

 

 

 

Właściciel Żłobka „Mazanki” 

Maciej Szmajda 

 


