
 
 

                     

Regulamin żłobka Senso - Ludki 

Postanowienia ogólne 

1.  Żłobek funkcjonuje w dni powszednie w godzinach 7.00-18.00  oraz w weekendy w zależności od 

potrzeb rodziców.  

2. Żłobek funkcjonuje cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy remontowej, 

która może nastąpić w ostatnim tygodniu lipca i w pierwszym tygodniu sierpnia W wyjątkowych sytuacjach 

dyrektor żłobka może ogłosić dodatkowe dni wolne od pracy . 

3. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 12 miesiąca do 3 lat, jak również  

z uwzględnieniem szczególnych przypadków do 4 lat, gdy niemożliwe, bądź utrudnione jest objęcie dziecka 

wychowaniem przedszkolnym, na podstawie oświadczenia Rodziców. 

4. Do żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników, doktorantów I studentów 

Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. 

5. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych zgłaszających sie z ramienia Uczelni, na wolne miejsca 

będą przyjmowane dzieci zamieszkujące na terenie gminy Warszawy.  

6. Warunkiem koniecznym zapisania dziecka do żłobka jest zawarcie umowy cywilno-prawnej pomiędzy 

Uczelnią, a Rodzicami oraz uiszczenie opłaty wpisowego- zgodnej z aktualnym cennikiem.  

7. Dla osób zapisujących dzieci z ramienia Uczelni opłata wpisowa może być ustalona w innej wysokości 

lub rozłożona na raty. 

8.Opłata stała miesięczna, tzw. czesne może być  będzie pomniejszone o uzyskaną kwotę dotacji z program 

Maluch.   

9. Rodzice/prawni opiekunowie wnoszą opłaty przez cały rok kalendarzowy.  

10. Nieobecność dziecka w żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczenia stałej opłaty miesięcznej, która jest 

gwarancją zachowania miejsca w żłobku. 

11. W  przypadku rezygnacji z opieki w żłobku rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są zawiadomić o 

tym w formie pisemnej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca, w 

przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność.  

 

 

 



 
 

                     

Wyżywienie 

1.  Żłobek zapewnia wyżywienie dla dzieci, którego koszt nie jest wliczony w opłatę stałą. 

2. W żłobku realizowane są diety.  

3. Żłobek zapewnia dzieciom cztery posiłki dziennie: drugie śniadanie, zupę, drugie danie  i podwieczorek, 

oraz nieograniczony dostęp do wody.  

4. Rodzice/prawni opiekunowie mogą dostarczać posiłki we własnym zakresie. 

5.  W żłobku nie mogą być podawane żadne leki. Wyjątek mogą stanowić indywidualne przypadki, pod 

warunkiem umieszczenia szczegółowych ustaleń w zawartej ze żłobkiem Umowie. 

6. W przypadku nieobecności dziecka opłata za żywienie jest odliczana. Nieobecność dziecka należy zgłosić 

do określonej godziny, która zostanie podana na stronie internetowej.  

 

Bezpieczeństwo 

1. Żłobek jest placówką zapewniającą dzieciom opiekę i bezpieczeństwo. Każdy z opiekunów został 

przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  

2. Do odbioru dziecka są upoważnieni jego rodzice/prawni opiekunowie i osoby pisemnie przez nich 

upoważnione. Pozostałym osobom dzieci nie będą wydawane. 

3. Upoważnić do odbioru dziecka można jedynie osobę pełnoletnią. 

4. Opiekunki mają obowiązek poprosić o dowód osobisty, jeśli nie jest pewna tożsamość osoby odbierającej 

dziecko. 

5. Dzieci nie będą wydawane osobom, które nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku w drodze do 

domu np. Osobom nietrzeźwym. 

6. Osoba odbierająca i przyprowadzająca dziecko do żłobka jest odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo w 

drodze. 

7. W przypadku przebywania rodzica lub osoby przez niego upoważnionej razem z dzieckiem w żłobku lub 

na terenie placu zabaw, to rodzic lub osoba przez niego upoważniona są odpowiedzialni za bezpieczeństwo 

dziecka. 

8. W przypadku odbierania dziecka z placówki rodzic/ osoba upoważniona jest zobowiązany do 

poinformowania o tym fakcie opiekunkę, aktualnie przebywającą w żłobku. 



 
 

                     

9. Żłobek nie odpowiada za konsekwencje zatajenia ważnych informacji o zdrowiu dziecka 

10. W przypadku pozostawienia dziecka w żłobku po godzinach jego funkcjonowania naliczana jest 

dodatkowa opłata: 30 zł za kolejną rozpoczętą godzinę.  

11. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 19 i nie będzie kontaktu z żadną z osób upoważnionych 

do odbioru dziecka, dziecko zostanie przekazane pod opiekę Policji.  

12. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania zdrowego dziecka, dzieci chore  nie 

będą przyjmowane. 

13. Jeśli dziecko ulegnie wypadkowi na terenie żłobka opiekunki zawiadomią Pogotowie Ratunkowe 

14. Jeśli u dziecka wystąpią: wysoka temperatura, złe samopoczucie lub inne oznaki choroby, opiekunki 

zawiadomią o tym fakcie rodziców, którzy są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka. 

15. Jeśli dziecko w przypadku opisanym w pkt. 14 pomimo zawiadomienia nie zostanie odebrane w ciągu  

1h, dyrektor żłobka będzie miał prawo do wezwania lekarza oraz odizolowania dziecka. Kosztem wizyty 

lekarskiej zostaną obciążeni rodzice/prawni opiekunowie. 

16. W żłobku opiekunowie nie mają możliwości podawania dzieciom leków. W szczególnych przypadkach 

jest to możliwe po uzgodnieniu z dyrektorem placówki i podpisaniem stosownego oświadczenia.  

 

Organizacja 

1. Rodzice/prawni opiekunowie przy zapisie dziecka otrzymują listę z wyprawką dla dziecka. 

2. Rodzice zapewniają dzieciom niezbędne środki higieniczne typu: pieluchy, mokre chusteczki, kremy. 

3. W żłobku prowadzone są zajęcia edukacyjne, w tym: język angielski, zajęcia muzyczno-ruchowe, 

plastyczne i naukowe. 

4. W żłobku zapewniona jest opieka psychologa, logopedy, fizjoterapeuty i terapeuty SI.  

5. Rodzicom przysługuje prawo do konsultacji indywidualnych z opiekunkami i terapeutami.  

6. Żłobek zapewni dzieciom oraz najbliższym członkom ich rodzin możliwość uczestniczenia w imprezach 

okolicznościowych. 

7. W żłobku mogą zostać zorganizowane inne zajęcia dodatkowe z inicjatywy rodziców, pod warunkiem, że 

ich koszt zostanie przez nich pokryty. 

 



 
 

                     

Zachęcamy rodziców do zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka. 

 

Zapoznałem się z regulaminem 

 

................................................. 

Zostałem poinformowany, że w żłobku nie  mogą być podawane żadne leki. 

  

................................................. 

W razie zagrożenia zdrowia mojego dziecka wyrażam zgodę na wezwanie lekarza lub w razie konieczności 

przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie mu pomocy medycznej. 

 

………………………………. 

 

Deklaruję informować na bieżąco o zmianie ważnych danych kontaktowych tj. adres, numer telefonu. 

 

.............................................. 

Wyrażam/Nie wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka i publikowanie jego wizerunku na stronie 

internetowej żłobka i fb w celu promocji placówki. 

 

.............................................. 

 

Wyrażam/Nie wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w spacerach i wycieczkach organizowanych 

przez żłobek. 

 

............................................. 


