
 

Regulamin Organizacyjny  

Niepublicznego Żłobka Sensorycznego  

NEURONEK 
 

 Drodzy Rodzice niniejszy Regulamin powstał przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie 
Waszych Dzieci. Prosimy Was o jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie. 

 
 Regulamin Informacje podstawowe  
 
1.Niepubliczny Żłobek  Sensoryczny  mieści się w Kałuszynie (gmina Wieliszew) przy 

 ul. Rodzinnej 6 

2. Niepubliczny Żłobek Sensoryczny sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-
dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.  

3. Niepubliczny Żłobek Sensoryczny jest czynny w godzinach od 7.00 do 18.00 (19.00 – 
warunkowo po wcześniejszym zgłoszeniu) przez cały rok  kalendarzowy z wyłączeniem świąt, dni 
ustawowo wolnych od pracy oraz dni dodatkowo wolnych od pracy ustanawianych corocznie przez 
Dyrektora Żłobka.  
Bezpieczeństwo Dzieci  
4. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie. 
Upoważnienia wypełniają rodzice / opiekunowie prawni w chwili podpisania umowy. 

5. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.  

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko. 

7. W przypadku stwierdzenia choroby dziecka Żłobek ma prawo wezwać lekarza, a kosztami 
wizyty obciążyć rodzica, zgodnie ze zobowiązaniem, podpisywanym przez każdego rodzica w 
chwili podpisania umowy. 

8. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte w danym dniu. 

9. W przypadku pojawienia się choroby podczas pobytu dziecka w żłobku rodzice zobowiązani są 
niezwłocznie odebrać dziecko ze Żłobka.  

10. Dziecko wracające do placówki  po przerwie spowodowanej chorobą musi posiadać 
zaświadczenie od lekarza o możliwości powrotu do placówki. 

11. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki 
z poszanowaniem prawa do prywatności. 

12. Podpisując umowę rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych własnych 
oraz dziecka do celów prowadzenia placówki. 
13. Podpisując umowę rodzice mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka do 
celów reklamowych placówki wypełniając dodatkowy formularz. 
Organizacja  
14. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczać ubranka i przybory 
toaletowe (pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżone i krem). Rodzic oddając dziecko udziela 
wszelkich ważnych informacji dotyczących dziecka i w razie potrzeby przekazuje dyrektorowi 
placówki kopie dokumentów medycznych i wymagań dietetycznych oraz opiekuńczych dziecka. 

15. Organizację zajęć i rytmu dnia dla dzieci  określa Ramowy Plan Dnia. Szczegóły planu 
dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dzieci.  

16. Dziecko może zostać zapisane do Niepublicznego Żłobka  w  pełnym wymiarze godzin – 
maksymalnie do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.  

 

 

 

 
 



17. Żywienie  
Informacje dotyczące żywienia: 

•  Dzieci korzystają z posiłków zorganizowanych przez placówkę przez zewnętrzną firmę 
cateringową. Dodatkową opłatę za wyżywienie ponoszą rodzice ( 14 zł- dzienna stawka 
żywieniowa). Na prośbę rodziców dzieci mogą spożywać posiłki dostarczone z domu. W 
takiej sytuacji żłobek nie ponosi odpowiedzialności za jakość przyniesionych potraw. 

• Żłobek zapewnia żywienie najwyższej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb 
takich jak alergie, nietolerancje, filozoficzne (wegetarianizm, weganizm, inne) 

• Każdego dnia proponujemy dzieciom 4 posiłki :  
śniadanie, zupę, drugie danie, podwieczorek oraz napoje i przekąski. 

• Dzieci spożywają posiłki w jadalnej części sali zabaw ze zwróceniem uwagi na 
bezpieczeństwo i potrzebę dokarmiania indywidualnego. 

18. Odpoczynek 

• Niemowlęta odpoczywają według własnego harmonogramu w wydzielonej do tego celu 
sypialni. W obrębie sypialni przebywa równocześnie nie więcej niż 5 dzieci. 

• Dzieci starsze układają się na odpoczynek w Sali z wydzielonym miejscem do odpoczynku 
zgodnie z ramowym planem dnia. Przed odpoczynkiem dzieci sale należy przewietrzyć. 

• Każde dziecko posiada oznakowany sprzęt przeznaczony do odpoczynku (leżak, łóżeczko, 
wózek) 

• Pościel w celu wyprania rodzice 1 raz w tygodniu zabierają do domu (w piątek) 
Opłaty za żłobek 
19. Opłata (czesne) za pobyt dziecka w Niepublicznym Żłobku Sensorycznym wynosi: 950 zł na 
pełen etat, 650 zł na pełen etat dla dzieci zamieszkujących gminę Wieliszew, 400 zł na pół etatu 
dla dzieci zamieszkujących gminę Wieliszew. Dodatkowo stawka żywieniowa dzienna- 14 zł 

20. Opłata jest stała i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. 

21. W dniu podpisania umowy Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wniesienia jednorazowej 
opłaty wpisowej wynoszącej 300 zł – gwarantuje ona dziecku miejsce w Niepublicznym  Żłobku  
Sensorycznym 

22. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 5 dnia każdego miesiąca.  

Brak dokonania opłaty w terminie do 5 dnia miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty z 
wyznaczeniem 7 - dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie 
skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne 
podpisanie umowy zależne jest od ponownego uiszczenia wpisowego.  
23. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy  żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w 
wysokości: 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.  

24. Wszelkie opłaty na poczet Niepublicznego Żłobka Sensorycznego wnoszone będą przelewem 
na rachunek bankowy lub gotówką bezpośrednio u właściciela. 

25. Sposób rozwiązania umów zawarty jest w tekście umów na opiekę nad dzieckiem. 
26. Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/opiekunów są bezzwrotne.  
Postanowienia końcowe  
27. Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę Niepublicznego 
Żłobka  Sensorycznego zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i zapisów 
umów na opiekę nad dzieckiem.   

Pracownicy Niepublicznego  Żłobka Sensorycznego zobowiązują się do przestrzegania 
Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych 
warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.  

 

                                                                                    Regulamin sporządziła: 
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