REGULAMIN ŻŁOBKA
„ZIELONY GROSZEK”

1. Żłobek Zielony Groszek jest placówką opieki dziennej nad dziećmi i mieści się
w Luboniu, w dwóch lokalach przy ul. Sienkiewicza 45 oraz 47/2. Sprawuje
funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od
5 miesiąca życia do 3 roku życia.
2. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00
przez cały rok, z wyjątkiem dni świątecznych i wolnych od pracy.
3. Żłobek może liczyć do 55 dzieci, z zachowaniem opieki min. jednej opiekunki
na 5-6 dzieci.
4. Do odbierania dzieci uprawnieni są rodzice (opiekunowie prawni) bądź
upoważnione przez nich pisemnie osoby (imię, nazwisko, seria i nr dowodu
osobistego, nr telefonu).
5. Osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia i nie może być pod wpływem
alkoholu czy środków odurzających.
6. Rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek oddać dziecko opiekunowi w szatni i
odebrać dziecko z rąk opiekuna w szatni.
7. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązuje się do przyprowadzania do żłobka
dziecka zdrowego. Dzieci chore lub z objawami choroby nie będą przyjmowane
do żłobka.
8. W przypadku powrotu dziecka do żłobka po przebytej chorobie, wymagane jest
zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia dziecka, który umożliwia mu
uczęszczanie do żłobka.
9. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dostarczyć do placówki
odpowiednie ubranka i przybory toaletowe dla dziecka (p. wyprawka).
10. Plan dnia oraz dieta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka.
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11. Dzieci otrzymują każdego dnia cztery posiłki (pełny zakres abonamentu), na
które składają się śniadanie, drugie śniadanie, obiad (dwudaniowy) i
podwieczorek.
12. Szczegóły dotyczące diety ustalane są z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka, odpowiednio

z rodzicami (opiekunami prawnymi) lub/i

dietetykiem, jeśli zachodzi taka potrzeba.
13. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 650 zł za pobyt do 6 godzin
dziennie, i 850 zł za pobyt do 10 godzin dziennie (por. www.zielonygroszek.com.pl)
14. Cena dziennego wyżywienia wynosi 12 zł (por. www.zielony-groszek.com.pl)
15. Dieta dzienna nie jest naliczana, gdy rodzic (opiekun prawny) zgłasza
nieobecność dziecka z min. 24-godz. wyprzedzeniem.
16. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują się do regulowania opłaty za pobyt
dziecka z góry i wpłacać ją każdorazowo do trzeciego dnia danego miesiąca. W
przypadku opóźnienia w płatności rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują
się do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, po trzecim dniu
każdego miesiąca. Wyżej wymienione kwoty nie obejmują wyżywienia dziecka
dostarczanego przez rodziców.
17. W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy żłobka, naliczana jest
dodatkowa opłata 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę po 17.00.
18. Z wyjątkiem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących
po stronie placówki, wszelkie opłaty wniesione przez rodziców (opiekunów
prawnych) są bezzwrotne.
19. Rodzice (opiekunowie prawni) podpisując umowę powierzenia dziecka pod
opiekę placówki zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
20. Pracownicy placówki zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu
oraz do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz do stworzenia im
optymalnych warunków rozwoju.
21. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy ze żłobkiem.
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