REGULAMIN

DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH
DO ŻŁOBKA „KOTEK PUSZEK”
1. W celu przyjęcia dziecka do Żłobka Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są złożyć następujące
dokumenty :
• podpisaną umowę
• zaświadczenie lekarza pediatry , że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka
• uzupełnione i podpisane oświadczenie

2. Żłobek czynny jest codziennie z wyjątkiem sobót , niedziel i świąt , dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni
ujętych w harmonogramie pracy żłobka /umieszczony na stronie www żłobka i fb/ w godz. od 6.30 do godz. 18
3. Przerwa wakacyjna w żłobku zostaje ustalona na pierwsze dwa tygodnie sierpnia( dokładne daty będą podawane na początku roku kalendarzowego ). Za te dni odliczone będą stawki żywieniowe.
4. Odbierać dziecko ze żłobka mogą rodzice , prawni opiekunowie lub osoby wymienione we wniosku. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane przez osobę nie wymienioną w karcie zgłoszenia po dostarczeniu
pisemnego upoważnienia wystawionego przez rodzica ( prawnego opiekuna) , osoba ta powinna zgłosić się
z dowodem osobistym. Nie wydajemy dzieci osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
5. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do :

• zgłoszenia każdej planowanej nieobecności dziecka
• dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka po nieobecności spowodowanej chorobą.
• niezwłocznie odebrać dziecko ze żłobka w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury lub innych niepokojących objawów dotyczących stanu zdrowia dziecka
• z chwilą odebrania dziecka z grupy odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice bądź opiekunowie

6. Rodzice dzieci u których występuje alergia pokarmowa zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia stwierdzającego chorobę oraz dokładnej diety.
7. W przypadku konieczności dokarmiania dzieci mlekiem zmodyfikowanym , rodzic powinien dostarczyć je we
własnym zakresie.
8. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci w żłobku nie mogą nosić kolczyków oraz innych ozdób.
9. Dzieci uczęszczają do żłobka we własnej odzieży. Rodzice zobowiązani są do dostarczania zapasowego ubranka
na ewentualną zmianę , jak również pieluszek jednorazowych i raz w miesiącu nawilżanych chusteczek , husteczek higienicznych oraz kremu do ochrony przed zimnem i słońcem
10. Należy ubierać dzieci w wygodne ubranka , nie krępujące ruchu i dostosowane do temperatury .
11. Do 10- tego każdego miesiąca należy bezwzględnie uregulować odpłatność za pobyt dziecka w żłobku.
12. Rodzice mają możliwość ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków w terminie wyznaczonym przez Dyrektora żłobka
Rodzice dzieci mają prawo do :
1. Zapewnienia ich dzieciom bezpieczeństwa i odpowiedniego poziomu opieki przez personel żłobka.
2. Uzyskania informacji o stanie zdrowia i rozwoju dziecka.
3. Pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach.
4. Wnoszenia skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania żłobka.
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