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Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Porządkowy określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń w Żłobku
w tym:
1) przebieg procesu udzielania świadczeń,
2) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń,
3) zadania i organizację poszczególnych komórek organizacyjnych Żłobka,
4) warunki współdziałania z innymi świadczeniodawcami,
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora żłobka, który kieruje działalnością Żłobka
i reprezentuje go na zewnątrz, i z którym organ założycielski nawiązuje stosunek pracy.
2. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Porządkowy Żłobka Miejskiego
w Lubawie „Akademii Maluszka”
3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademii
Maluszka”.
4. Świadczeniodawcy – należy przez to rozumieć żłobek wykonujący zadania określone w jego
statucie.
5. Świadczeniu – należy przez to rozumieć świadczenie określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011
r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 poz. 157 z późn. zm.).
§3
1. Żłobek udziela świadczeń mieszkańcom Lubawy.
2. Żłobek może świadczyć usługi także na rzecz mieszkańców innych gmin, jeżeli dysponuje
wolnymi miejscami.
§4
Dyrektor żłobka może określić w drodze zarządzenia procedury i standardy postępowania w celu
zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń.
§5
1. Żłobek prowadzi dokumentację finansową i organizacyjną zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
2. Żłobek zapewnia ochronę danych osobowych związanych z wykonywanymi zadaniami.

Rozdział II.
Zadania i organizacja Żłobka.
1.
2.
3.
4.

§7
Żłobek udziela świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, które obejmują swoim zakresem
działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.
Żłobek zapewnia opiekę pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną
nad dziećmi,
odpowiednio do ich potrzeb.
Świadczenia, o których mowa w ust. 1 wykonywane są przez pracowników żłobka.
W skład Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademii Maluszka” wchodzą:
1) dwie grupy dziecięce,
2) działalność pomocnicza - kuchnia mleczna, zmywalnia, rozdzielnia,
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3) dział administracji - księgowość,

§8
1. Czas oraz organizację pracy Żłobka określa w drodze zarządzenia dyrektor Żłobka.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust 1 dyrektor Żłobka wywiesza na tablicy ogłoszeń lub
przekazuje do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających z
usług Żłobka, w inny dostępny sposób.
§9
Przyjmowanie dziecka do Żłobka odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
1) Rodzic/opiekun prawny dziecka przy zapisywaniu dziecka do Żłobka składa dyrektorowi
Żłobka Kartę Zgłoszenia Dziecka. Dyrektor Żłobka przyjmuje Karty Zgłoszenia Dziecka
przez cały rok. Wzór karty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2) Korzystanie ze Żłobka ma charakter odpłatny. Opłatę stałą oraz stawkę żywieniową
określa Rada Miasta Lubawa na podstawie podjętej uchwały.
3) Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do żłobka tylko zdrowe
dzieci.
4) Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka,
5) W przypadku stwierdzenia zachorowania dziecka w Żłobku rodzice zobowiązani są do
bezzwłocznego odebrania dziecka, po zgłoszeniu telefonicznym przez pielęgniarkę,
opiekunkę lub dyrektora.
6) W przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej u dziecka, rodzice zobowiązani są
powiadomić placówkę.
§ 10
1. W zakresie działań profilaktycznych i sprawowanej opieki nad dzieckiem do lat 3, żłobek
zapewnia przyjętemu dziecku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
opiekę sprawowaną przez, pielęgniarkę i opiekunki dziecięce.
2. Personelem pomocniczym opiekunek dziecięcych są pomoce opiekunek.
3. Personel żłobka dąży do zaspokojenia podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci poprzez
właściwą organizację pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
§ 11
1. Wszyscy pracownicy żłobka są przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Personel grup jest przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
§ 12
Każde dziecko, korzystające ze świadczeń żłobka, jest przyprowadzane i odbierane przez
rodziców/opiekunów prawnych lub pisemnie upoważnioną przez rodziców/opiekunów prawnych,
osobę.
§ 13
Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających ze żłobka może nastąpić w przypadku:
1) nie uregulowania przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, wymagalnych opłat za
korzystanie ze Żłobka, o których mowa w § 9 ust. 2,
2) nie zgłoszenia się dziecka w terminie 30 dni od daty zapisania w przypadku, gdy
rodzice/opiekunowie prawni nie powiadomią dyrektora żłobka o przyczynie jego
nieobecności,
3) na wniosek rodzica/opiekuna z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
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§ 14
1. Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Żłobka określa na
podstawie odrębnych przepisów strukturę wewnętrzną oraz obsadę etatową. pracowników.
Dyrektor Żłobka zobowiązany jest do informowania rodziców/opiekunów prawnych
dziecka o podstawowej działalności Żłobka.
§ 15
1. Dyrektor Żłobka powoływany jest przez Burmistrza Miasta Lubawa.
§ 16
Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach są
określone Regulaminem Organizacyjnym Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia
Maluszka” wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Żłobka.

Rozdział III.
Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka.
§ 17
1. Dziecko korzystające z opieki żłobka ma prawo do:
 korzystania z realizowanych programów, dostępnymi metodami i środkami, zasadami
etyki zawodowej,
 poszanowania godności.
2. Rodzice, opiekunowie/ prawni dziecka, korzystającego z opieki żłobka mają prawo
do:
 pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu pracy
poszczególnych grup dzieci,
 pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka,
 wglądu do dokumentacji dziecka,
 wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez
żłobek,
3. Skargi i wnioski oraz zastrzeżenia, o których mowa w ust 2, można składać w formie
ustnej i pisemnej bezpośrednio do dyrektora żłobka.

§ 18
1. Organem doradczym Dyrektora Żłobka jest Rada Rodziców .
Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na terenie Żłobka. Stanowi
reprezentacje Rodziców, opiekunów/ dzieci uczęszczających do Żłobka.
2. Rada Rodziców działa na podstawie:
 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011 Nr
45 poz. 235 z poź. zm)
 Regulaminu Porządkowego Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia Maluszka”.
 Regulaminu Rady Rodziców Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia Maluszka”.
5

Rozdział IV.
Warunki współdziałania z innymi świadczeniodawcami.
1.
2.
3.
4.

§ 19
Ścisła współpraca z Urzędem Miasta Lubawa,
Współpraca z innymi żłobkami i przedszkolami.
Ścisła współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Współpraca z innymi instytucjami.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe.
§ 20
Regulamin Porządkowy wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia Dyrektora Żłobka Miejskiego
w Lubawie „Akademia Maluszka” i może być zmieniony w tym samym trybie.
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