
              REGULAMIN  ORGANIZACYJNY  ŻŁOBKA
                     „4 PORY ROKU”
              
 
1. Żłobek jest placówką niepubliczną, działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i realizuje usługi : opiekuńcze, pielęgnacyjne, wychowawcze i edukacyjne  dla dzieci zdrowych w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Służy Rodzicom/ Opiekunom dzieci zainteresowanym korzystaniem z usług żłobkowych na zasadzie powszechnej dostępności i funkcjonuje od poniedziałku do piątku  przez cały rok. 
W żłobku funkcjonują dwie grupy dziecięce : 1 grupa:  niemowlęca do 1,5 roku
 2 grupa :  to dzieci od 1,5 do 3 lat.  
Przyjmowanie dzieci do żłobka odbywa się w godzinach: 7:00 – 9:00 
Odbieranie  dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych w godz. 14:00 – 17:00. 
Żłobek oferuje 3 pakiety godzinowe pobytu dzieci w żłobku:  6 godzin, 8 godzin, 10 godzin – w zależności od zgłoszonych potrzeb Rodziców /Opiekunów.
 Żłobek zatrudnia personel zgodnie z zapisami ustawy   z dnia 4 lutego 2011 Dz.U. nr 45 . i rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 Dz.U. nr 69 z późniejszymi zmianami.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW  PRACOWNIKÓW
Dyrektor placówki: sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez podległe opiekunki i inny personel, czuwa nad właściwą realizacją statutowych zadań placówki,  organizuje i przeprowadza bieżące szkolenia bhp, sanitarne, podnoszące kwalifikacje , prowadzi działania promocyjne placówki, uczestniczy w opracowywaniu planów organizacyjnych żłobka, planów pracy z dziećmi. 
Do obowiązków opiekunów  należy :  kompleksowa opieka nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka , dbałość o higienę i dobre samopoczucie dzieci, dbałość o bezpieczeństwo dzieci, przygotowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi określonych niniejszym regulaminem, utrzymanie porządku i czystości w miejscu pracy.
Wszyscy pracownicy mają rozumieć, znać i przestrzegać zasady kultury postępowania w stosunku do dzieci , rodziców ,współpracowników, wszystkich osób mających kontakt z placówką.  

2. Do zasadniczych zadań żłobka należy zapewnienie dziecku w czasie jego pobytu    warunków bytowania jak najbardziej zbliżonych do domowych, a w szczególności:
- opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej,
- stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego,
- zapewnienie bezpieczeństwa i udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
- zapewnienie odpowiedniego, stosownego do wieku wyżywienia-cateringu,
  na   zasadzie       dobrowolności ,
-  rodzice nie korzystający z cateringu, sami dostarczają posiłki codziennie,  odpowiedniej jakości, podpisane z datą dostarczenia, posiłki nie mogą być zamrożone.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecko może być przyjęte do żłobka po  godz. 9.00, jeśli jest to określone w umowie.
5. Przyprowadzać i odbierać dziecko mogą: rodzice/opiekunowie lub osoby pełnoletnie - pisemnie upoważnione, legitymujące się dowodem tożsamości.
6. Nieobecność dziecka w żłobku należy zgłosić u właściciela żłobka, osoby zastępującej lub opiekunki grupowej .
Po przebytej chorobie dziecko może uczęszczać do żłobka, po przedłożeniu przez rodziców oświadczenia lub zaświadczenia lekarskiego o stanie jego zdrowia.

HARMONOGRAM   DNIA   PRACY
7:00 – 9:00 przyjmowanie dzieci
8:00 – 8:30 śniadanie
8:30 – 9:00 nocnikowanie, toaleta
9:00 – 9:30 zajęcia muzyczne wg autorskich scenariuszy  
9:30 – 10:15  zajęcia z opiekunem / spacer
10:15 – 10:30  przekąska owocowa
10:30 – 11:15 zabawa przy muzyce / spacer
11:15 – 11:30  mycie i przygotowanie do obiadu
11:30 –11:50  obiad – zupka
11:50 – 12:10  nocnikowanie
12:10 – 14:00  leżakowanie, przerwa relaksacyjna
14:00 – 14:30 obiad – drugie danie 
14:30 – 14:45  mycie ząbków
14:45 – 15:15  zajęcia z wychowawcą
15:15 – 16:00 zajęcia dowolne odbieranie dzieci
16:00 – 16:15 podwieczorek
16:15 – 17:00 zajęcia dowolne / odbieranie dzieci
Nasze dzieci uczestniczą w  zajęciach :
    Zajęcia adaptacyjne
    Zabawa przy muzyce , śpiewie i tańcu
    Zajęcia ruchowe – korektywa
    Zajęcia umuzykalniające, 
    Słuchanie bajek, bajkoterapia
    Plastyka rozwijająca wyobraźnię, zdolności manualne, estetykę
    Zabawy ogólnorozwojowe
    Zajęcia zintegrowane
    Osłuchiwanie się z językiem angielskim, wierszyki, piosenki   
    Zabawy dydaktyczne konstrukcyjne również w ogrodzie
   
7    Formy  współpracy placówki z rodzicami  
a/ zebrania ogólne z rodzicami , omawianie i wdrażanie uwag rodziców dotyczących                   żłobka
b/ konsultacje indywidualne
c/ prowadzenie kącika dla rodziców i ekspozycja prac  dzieci 
d/ organizacja dni otwartych i spotkań integracyjnych dla rodziców i dzieci
e/ angażowanie rodziców  do promocji naszej placówki, prowadzenie bloga
f/ zapoznawanie rodziców z realizowanymi w żłobku planami, programami pracy
g/ powoływanie i działanie w żłobku Rady Rodziców 
7. O każdej zmianie miejsca: zamieszkania i telefonu kontaktowego rodziców / opiekunów  należy niezwłocznie zawiadomić właściciela żłobka.
8. Dziecko przebywające w żłobku  powinno być zaopatrzone przez rodzica/ opiekuna w pieluszki , chusteczki nawilżane , ubranko na zmianę , krem do pielęgnacji.
 9. Za pozostawione bez zabezpieczenia rzeczy oraz wózki w miejscu innym, niż wskazane – kierownictwo żłobka nie ponosi odpowiedzialności.
10. Wszelkie uwagi, wnioski i propozycje Rodziców/Opiekunów w zakresie opieki, pielęgnacji, wychowania i edukacji dziecka należy zgłaszać właścicielowi  żłobka lub wpisywać do książki skarg.
11. Regulamin opracowano na podstawie ustawy z 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi   w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45 poz. 235); Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60, 1428.


Regulamin sporządziła
Halina Nycz.



