
REGULAMIN

Prywatnego Żłobka „Kacperkowo”,
Prywatnego Żłobka „Kacperkowo 2”,
Prywatnego Żłobka „Kacperkowo 3”

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy został uchwalony w oparciu o Statut Żłobka, obowiązuje Rodziców
i personel,  a  jego  celem  jest  określenie  głównych  ram  funkcjonowania  Żłobka
„Kacperkowo”, Żłobka „Kacperkowo 2” i Żłobka „Kacperkowo 3”

2. Podpisanie  przez  Rodzica  umowy o  opiekę  nad  dzieckiem oznacza  akceptację  sposobu
kształtowania pracy w Żłobku i stosowanych metod wychowawczych, a także akceptację
statutu i regulaminu obowiązujących w Żłobku.

3. Żłobek jest czynny w godzinach 7:00 - 17:30.

4. W okresie wakacyjnym tj. lipiec, sierpień możliwe jest wyłącznie pracy Żłobka na okres
2 tygodni w celu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych.

5. Na  potrzeby  niniejszego  Regulaminu  słowo  Rodzic  oznacza  także  opiekuna  prawnego
dziecka.

§2

Rekrutacja do Żłobka

1. Przyjęcie dziecka do Żłobka odbywa się w procesie rekrutacyjnym.

2. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Właściciel Żłobka.

3. Żłobek organizuje „Dni otwarte”.

4. Rodzice chcący zapisać dziecko do Żłobka zobowiązani są złożyć podanie o przyjęcie do
Właściciela.

5. Rodzice dziecka przyjętego do Żłobka opłacają wpisowe na konto w ustalonej wysokości
oraz podpisują umowę o opiekę.

§3

Organizacja dnia

Organizacja dnia ustalana jest przez Właściciela w porozumieniu z  opiekunami Żłobka. Zajęcia
dydaktyczne/edukacyjne oraz  artystyczne ustalane są na konkretny  miesiąc począwszy od maja
2013 roku  i podawane do informacji Rodziców elektronicznie (e-mail, strona internetowa) oraz są
do wglądu u Właściciela.



Plan dnia

7:00 - 8:00 Przyjmowanie dzieci do Żłobka - zabawy dowolne.

8:15 - 8:30 Czynności higieniczne.

8:30 - 9:15 Śniadanie.

9:15 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć.

10:00 - 12:00 Zajęcia dowolne.

12:00 - 12:15 Czynności higieniczne.

12:15 - 12:45 Obiad.

12:45 - 13:00 Czytanie bajek.

13:00 - 15:00 Leżakowanie.

15:00 - 15-15 Czynności higieniczne.

15:15 - 15:45 Podwieczorek.

15:45 - 17:30 Odbieranie dzieci ze Żłobka - zabawy dowolne.

§4

Płatności za Żłobek

1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna.

2. Czesne obejmuje opłatę za opiekę nad dzieckiem.

3. Opłata  za  wyżywienie  jest  dodatkowo  płatana  według  odrębnego  cennika  podanego  na
stronie internetowej Żłobka.

4. Czesne płatne jest miesięcznie, z góry do 5 dnia bieżącego miesiąca na konto Żłobka.

5. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Żłobka.

6. Opłata  za  wyżywienie  jest  płatna  za  ilość  zrealizowanych  posiłków  do  1-go  każdego
kolejnego miesiąca gotówką lub przelewem.

7. Każdego ostatniego dnia miesiąca Właściciel wysyła na podany w umowie adres mailowy
Rodzica informację o wysokości opłaty za wyżywienie.

8. Założyciel ustala wysokość stawki żywieniowej po podpisaniu umowy z firmą cateringową.

9. Za  przekroczenie  limitu  godzin  wyznaczonych  na  dany  miesiąc,  obowiązuje  dopłata  za
każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 8 zł (słownie osiem złotych).

10. W przypadku  odebrania  dziecka  po  godzinie  17:30  (nie  później  niż  do  18:30)  będzie
naliczana każdorazowo opłata w wysokości 15 zł (słownie piętnaście złotych).

11. Istnieje  możliwość okresowego lub stałego obniżenia  wysokości  stałego abonamentu  na
pisemny wniosek Rodziców dziecka z podaniem uzasadnienia.

12. O obniżeniu w stałej stawce abonamentu decyduje Właściciel.

13. W przypadku gdy Rodzice dziecka zalegają z płatnością czesnego naliczane będą odsetki
w wysokości ustawowej.



14. Na wniosek Rodzica istnieje możliwość rozłożenia zaległej płatności na raty.

15. Decyzję  w  sprawie  odroczenia  lub  rozłożenia  płatności  na  raty  podejmuje  Właściciel
Żłobka. Wniosek w tej sprawie należy złożyć u Właściciela.

16. Rozłożenie zaległej płatności nie zwalnia z obowiązku regulowania w terminie bieżących
opłat.

17. W przypadku nieobecności dziecka powyżej 4 tygodni spowodowanej chorobą przysługuje
10% bonifikaty do czesnego w kolejnym miesiącu. Wyżywienie natomiast nie jest naliczane.

§5

Wymiar opieki

W Żłobku i  Klubie Dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin
dziennie względem każdego dziecka.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki
w Żłobku może być wydłużony za dodatkową opłatą.

§6

Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Regulaminie wprowadza Właściciel po konsultacjach z Rodzicami. Każdorazowe
zmiany w Regulaminie będą wprowadzane odpowiednim aneksem do umowy.

2. Właściciel obowiązany jest dążyć do wypracowania kompromisowych rozwiązań.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2013 roku.


