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REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO 

ŻŁOBKA „BAJKOWO” W MIROSŁAWCU. 

 
I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Regulamin określa strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności 

oraz zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3, kwalifikacje osób 

sprawujących opiekę, zasady finansowania opieki, nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej 

opieki. 

 

§ 2 

 

Żłobek „Bajkowo” działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 

poz. 235 z późniejszymi zmianami); 

2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.  

w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal,  

w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 z 

późniejszymi zmianami); 

3) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 942 z 

późniejszymi zmianami); 

4) 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); 

5) Niniejszego regulaminu. 

 

§ 3 

 

Żłobek „Bajkowo” jest niepubliczną instytucją działającą na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

§ 4 

 

Opieka nad dziećmi organizowana jest w formie żłobka, który realizuje funkcje: opiekuńczą, · 

wychowawczą oraz edukacyjną.  
 

 

§ 5 

 

1. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za zarządzanie Żłobkiem - kieruje i reprezentuje go na 

zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników. 

2. Dyrektor Zespołu przyjmuje interesantów w godzinach pracy Żłobka.
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II.  CELE, ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI ŻŁOBKA „BAJKOWO” 

 

§ 6 

 

Celami Żłobka są w szczególności: 

1) troszczenie się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki,  

wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych; 

2) wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 

3) zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 

4) troszczenie się o rozwój umysłowy dziecka; 

5) kształtowaniem postaw społecznych; 

6) rozwijania wyobraźni i wrażliwość estetycznej dzieci; 

7) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej; 

8) tworzenia warunków do wczesnej nauki; 

9) współdziałania z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

 

§ 7 

Do zadań Żłobka należy w szczególności: 

1) zapewnienie dzieciom przebywającym w Żłobku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do 

warunków domowych w dni robocze do 10 godzin dziennie; 

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie 

zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka; 

4) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w Żłobku oraz odpowiednich 

warunków higienicznych i sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami; 

5) zapewnienie opieki przez personel o kwalifikacjach zawodowych i ilości określonych w ustawie 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

6) zapewnienie racjonalnego i prawidłowego żywienia oraz możliwości ich higienicznego 

spożywania; 

7) kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia  

i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości. 

 

§ 8 

Sposoby realizacji celów i zadań: 

1) w salach żłobkowych organizuje się zajęcia i zabawy ruchowe, których stopień trudności i ich 

intensywność dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i możliwości psychicznych dzieci; 

2) Żłobek realizując cele i zadania kieruje się w szczególności: 

a) dobrem dziecka, 

b) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, 

c) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój 

zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych. 
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III.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY KIEROWANIA ŻŁOBKIEM 

„BAJKOWO” 

 

§ 9 

 

1. W żłobku wyróżnia się następujące stanowiska pracy: 

 - właściciel żłobka, 

- dyrektor żłobka 

 - pielęgniarka, 

 - opiekunka dziecięca. 

  

§ 10 

 

1. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor, który wykonuje zadania przy pomocy pracowników Żłobka.  
 

2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Żłobka oraz dokonuje wobec nich innych czynności  

z zakresu prawa pracy. 
 

 

3. Dyrektor Żłobka sprawuje nadzór nad całokształtem jego działalności. 

 

 

§ 11 

 

1. Prawa i obowiązki pracowników Żłobka regulują przepisy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy. 

2. Pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach posiadają kwalifikacje określone 

w ustawie o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3.  

3. Pracownicy zatrudnieni w Żłobku realizują zadania zapewniające bezpośrednią opiekę nad 

dzieckiem - zakresy obowiązków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 

 

4. Pracownicy Żłobka wykonują zadania zgodnie z ich zakresem czynności.  

 

 

 

 

 

IV.  ORGANIZACJA PRACY W ŻŁOBKU 

 

§ 12 
 

1. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat · 

3, przez 5 dni w tygodniu /od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych 

od pracy w godzinach od 6
30

 do 17
00.  

 

2. Opieka w Żłobku jest sprawowana w trzech wymiarach godzinowych: 

a) 5 godzinnym; 
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b) 8 godzinnym; 

c) 10 godzinnym. 

3. Na wniosek rodzica, wymiar opieki w żłobku może być wydłużony za dodatkową opłatą.  

4. Wyżywienie dzieci w Żłobku reguluje procedura HACCAP – załącznik nr 2 

 

§ 13 

 

Do realizacji swoich zadań żłobek posiada:  

1) 1 salę, 

2) toalety dla dzieci i dorosłych, 

3) szatnię dla dzieci, 

4) pomieszczenie socjalne, 

5) wydawalnię posiłków. 

 

§ 14 

 

1. Organizację pracy w poszczególnych grupach wiekowych określa Dyrektor Żłobka. 

2. Skład personelu zatrudnionego w żłobku dostosowany jest do liczby dzieci uczęszczających do  

żłobka.  

3. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku, 

gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki  

lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia – maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. 

 

§ 15 

 

1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z możliwością przerwy wakacyjnej i „remontowej” ustalonej 

przez Dyrektora Żłobka. 
 

3. Dyrektor Żłobka z półrocznym wyprzedzeniem informuje rodziców o możliwych przerwach  

w pracy Żłobka. 

 

 

V.   ZAPISY DZIECI DO ŻŁOBKA 

 

§ 16 

 

Ze świadczenia opieki może korzystać dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, 

jeżeli nie ma zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców lub opiekunów. 
 

 

§ 17 

 

1. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok w miarę posiadania miejsc.  

2. Zapisu dokonuje się na podstawie Umowy o świadczenie usług w zakresie opieki dziennej 

w żłobku Bajkowo - wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 
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3.  O kolejności zapisu decyduje data wpływu karty zgłoszenia dziecka do Żłobka. Dzieci w Żłobku 

zapisywane są do grup według zbliżonego wieku.     

 

 

VI.  OPIEKA NAD DZIECKIEM W ŻŁOBKU 

 

§ 18 

 

1. W zakresie działań profilaktycznych i sprawowanej opieki nad dzieckiem, żłobek zapewnia  

 przyjętemu dziecku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opiekę sprawowaną  

 przez pielęgniarki i opiekunki dziecięce.  

 

2. Do żłobka powinno być przyprowadzane dziecko zdrowe, posiadające szczepienia ochronne 

zgodnie z kalendarzem szczepień. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub 

innych np: siniaków i skaleczeń w trakcie pobytu dziecka w żłobku - pracownicy żłobka informują 

rodziców o zaobserwowanych objawach, telefonicznie lub przy odbiorze dziecka. 

 

3.  Dzieci przed ponownym przyjęciem do żłobka, po przebytej chorobie, muszą legitymować  

się zaświadczeniem lekarskim o zadawalającym stanie zdrowia. 

 

4. Każde dziecko korzystające z opieki w żłobku powinno być przyprowadzane i odbierane przez 

rodziców dziecka /opiekunów prawnych/ lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę 

zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. W przypadku stwierdzenia, że rodzic lub inna 

upoważniona osoba, co do której zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad 

dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie, inne) - dziecko pozostawia się w żłobku do momentu 

przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby. Podobnie 

postępuje się w sytuacji gdy po odbiór dziecka nie zgłosi się rodzic (opiekun) najpóźniej do 

zakończenia godzin działalności żłobka. 
 

 

5. Po przyjęciu dziecka do żłobka pozostaje ono pod stałą opieką fachowego personelu przez cały 

czas, aż do odebrania przez upoważnione osoby. 

 

6. Rodzic (opiekun) za zgodą Dyrektora może wchodzić do sal pobytu dzieci. W okresie adaptacji 

do warunków żłobkowych, personel żłobka winien zachęcać rodzica (opiekuna) z możliwości 

skorzystania z wejścia na salę żłobkową. 

 

7. Dziecko w Żłobku powinno być zaopatrzone w tzw. wyprawkę malucha: pieluchy 

jednorazowe, ubranie i bieliznę na zmianę (2 komplety), kapcie z zakrytą piętą, chusteczki 

nawilżone, smoczek w pudełku i na łańcuszku (w sytuacji gdy dziecko korzysta), butelkę  

i kubek niekapek (w sytuacji gdy dziecko korzysta), przytulankę, które to przedmioty powinny 

być podpisane, 

 

8. Jeżeli dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki 

·rozwoju psychomotorycznego lub emocjonalnego, rodzice /opiekunowie/ winni  

informować na bieżąco personel żłobka o takich potrzebach bądź zachowaniach dziecka,  

po to, by w granicach możliwości żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki opieki ·i pobytu. 
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9. Organizację pracy żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia zamieszczony na tablicy ogłoszeń, · 

ustalony przez Dyrektora Żłobka, który może w tej sprawie zasięgać opinii pracowników żłobka. 

Ramowy rozkład dnia uwzględnia: 

- godziny posiłków, 

- zajęcia i zabawy w żłobku, w tym spacery,  

- godziny odpoczynku. 

       

10. Dzieci nie należy pod żadnym pozorem przymuszać do jedzenia. Posiłki winny być 

zorganizowane i podawane w taki sposób aby zachęcały dzieci do jedzenia. 

Dzieci w każdym czasie muszą mieć zapewniony dostęp do odpoczynku oraz napojów (herbata, 

sok, kompot). 

 

 

VII.  PRAWA DZIECKA 

 

§ 19 

 

Dziecko uczęszczające do żłobka ma prawo do: 

1) przestrzegania ich praw opartych na wzajemnym szacunku, otwartości, tolerancji i wrażliwości, 

poszanowania godności osobistej i własności oraz przestrzegania praw wynikających z Konwencji 

O Prawach Dziecka, 

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, 

3) codziennych, bezpiecznych i stymulujących zabaw w sali lub na świeżym powietrzu, 

4) wspierania ich rozwoju osobowości poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych 

oraz swobodnej zabawy, 

5) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczego i dydaktycznego oraz opieki 

wysoko kwalifikowanej i życzliwej kadry, 

6) respektowania indywidualnego tempa ich rozwoju, doboru programu wspierającego ich talenty, 

stymulującego potrzebę eksperymentowania i ciekawości świata, 

7) rozwijania zdrowych nawyków żywieniowych, 

8) różnych form odpoczynku, zgodnych z ich aktualnymi potrzebami. 

 

 

VIII.  PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 

 § 20 

 

1.  Rodzice (opiekunowie) dziecka korzystającego z opieki żłobka mają prawo do: 

 a) pełnej i rzetelnej informacji na temat wyżywienia i planu zajęć w grupach, 

 b) pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka, 

c) wnoszenia skarg (zastrzeżeń) i wniosków w zakresie wykonywania zadań przez żłobek.  
 

2.  Rodzice /opiekunowie/ winni: 

a) zapoznawać się z treścią ogłoszeń, komunikatów i zarządzeń Dyrektora Żłobka  

b) przestrzegać regulaminów oraz doraźnych ustaleń, 
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c) wnosić opłaty za pobyt dziecka w żłobku najpóźniej do 5 dnia miesiąca za dany miesiąc, 

w wysokości i na zasadach określonych w Umowie o świadczenie usług w zakresie opieki dziennej 

w żłobku Bajkowo.                

 

IX.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 21 

 

1. Regulamin Organizacyjny Żłobka „Bajkowo” podaje się do wiadomości każdego pracownika.  

Zapoznanie się z treścią regulaminu pracownik potwierdza podpisem na oświadczeniu, które  

zostaje włączone do akt osobowych. 
 

2.  Zmiany Regulaminu dokonuje się w sposób właściwy dla jego nadania. 
 

 

§ 22 

 

Regulamin organizacyjny niepublicznego żłobka „Bajkowo” w Czaplinku wchodzi w życie z dniem 

3 stycznia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


