
REGULAMIN 
ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO „PLASTUŚ” 

w Warszawie, ul. Mehoffera 57 

 

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Żłobek „Plastuś”, jest placówką prywatną, wpisany do Rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy.  
2. Placówka ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Mehoffera 57. 
 
 
II. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 
 
1. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 1. do 3 roku życia. 
2. Rekrutacja dzieci prowadzona jest przez cały rok, okresem rozliczeniowym za usługę jest 
miesiąc kalendarzowy. 
3. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Żłobku "Plastuś" jest podpisanie umowy 
cywilno-prawnej, złożenie informacji o dziecku, wpłacenie wpisowego oraz terminowe 
uiszczanie opłaty. 
4. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka do 5 - go dnia 
każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy wskazany na umowie.  
5. Opłatę wpisową należy uiścić przy podpisaniu umowy.  
6. Żłobek jest czynny w godzinach: 7.00 – 17.00. Rytm dnia zamieszczony jest na stronie 
internetowej przedszkola – www.plastus.edu.pl, zakładka ŻŁOBEK. 
7. Po przyprowadzeniu dziecka do placówki rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do 
opuszczenia terenu placówki bez zbędnej zwłoki. W sytuacjach wyjątkowych pozostanie 
rodzica/opiekuna prawnego na terenie placówki musi być uzgodnione z dyrektorem lub 
nauczycielem. 
8. Dzieci odbierają rodzice/opiekunowie prawni lub osoby wskazane przez nich w pisemnym 
upoważnieniu. 
9. Rodzice/Opiekunowie prawni po odebraniu dziecka ze żłobka zobowiązani są do 
opuszczenia terenu placówki bez zbędnej zwłoki. 
10. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani przyprowadzać do żłobka dzieci zdrowe i 
czyste. Nauczyciel może odmówić przyjęcia chorego dziecka lub poprosić o przedstawienie 
zaświadczenia lekarskiego, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka. 
11. Jeśli u dziecka podczas pobytu w żłobku jego samopoczucie będzie wskazywać na stan 
chorobowy, rodzice/opiekunowie prawni po powiadomieniu zobowiązani są do 
niezwłocznego odebrania dziecka ze żłobka. 
12. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice/opiekunowie zobowiązani 
są do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie opiekuna grupy. 
13. Opiekun grupy może odmówić wydania dziecka osobom nietrzeźwym lub będącym pod 
wpływem innych środków odurzających. 
14. W żłobku nie podajemy dzieciom leków. 



15. Dzieci przebywają codziennie na świeżym powietrzu, jeśli w ocenie opiekunów lub 
dyrektora pozwalają na to warunki pogodowe. 
16. Głównym zadaniem żłobka jest: 
- prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczo oraz dbanie o prawidłowy rozwój i 
bezpieczeństwo dzieci;  
- organizacji zabaw edukacyjnych dopasowanych do wieku i stopnia rozwoju dziecka, 
zarówno w sali pobytu dzieci, jak i podczas spacerów, pod okiem wykwalifikowanej kadry, 
zgodnie z realizowanym planem zajęć;  
- wykonywanie czynności pielęgnacyjnych (pomoc w nocnikowaniu, zmiana pieluszki oraz 
niezbędna w tym zakresie pielęgnacja, mycie zębów);  
- wyżywienie dzieci - szczegóły zostaną omówione z rodzicami indywidualnie, uwzględniając 
indywidualne potrzeby dzieci np. alergie pokarmowe. Dziecko w trakcie pobytu w Żłobku 
otrzymuje 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, II danie, zupa i podwieczorek);  
18. Wyposażenie żłobka spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny, posiada niezbędne 
atesty.  
 
III. PRAWA RODZICÓW 
 
1. Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo do: 
- poznania treści regulaminu i statutu żłobka, 
- pełnej informacji dotyczącej dziecka (arkusz obserwacji rozwoju dziecka dwa razy do roku, 
spotkania indywidualne),  
- kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub 
rozwiązywania problemów, 
 
 
IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW 
 
1. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do: 
- przyprowadzania i odbierania dzieci w godzinach pracy żłobka, 
- terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w placówce według wysokości i zasad 
ustalonych przez organ prowadzący, 
- informowania mailowo placówkę o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego, 
- informowania opiekunów grupy o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i 
natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby 
dziecka, 
- zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na 
stronie internetowej - www.plastus.edu.pl, zakładka – żłobek. 
- zaopatrzenia dziecka w podstawową wyprawkę: (ubrania na zmianę - zgodnie z porą roku i 
wzrostu dziecka, obuwie zmienne, pieluchy, krem przeciw odparzeniom, szczotka, pasta do 
zębów, kubek, chusteczki nawilżane, chusteczki higieniczne, pościel, kołderka na 
leżakowanie, przytulanka, kubek niekapek, lub z rurką, smoczek, śliniak, (wszystkie 
przedmioty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem).  
2. Rodzice/Opiekunowie prawnymi zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia 
społecznego oraz taktu i kultury we wzajemnych kontaktach. 
 
 



V. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA 
 
1. Obowiązki wszystkich pracowników żłobka szczegółowo określa statut i regulamin pracy 
żłobka. 
2. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia 
społecznego oraz taktu i kultury we wzajemnych kontaktach. 
 
VI. PRZEPISY KOŃCOWE 
 
1. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione, zniszczone lub 
pozostawione na jego terenie. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 r. 


