Regulamin Niepublicznego Żłobka EPIONKOWO
1. Podstawę przyjęcia dziecka do Żłobka stanowi dokładnie wypełniona Karta
zgłoszenia dziecka oraz podpisana przez Rodziców/Opiekunów prawnych i osoby
uprawnionej Umowy na świadczenie usług przez Niepubliczny Żłobek EPIONKOWO.
2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci posiadające obowiązkowe szczepienia
wynikające z karty szczepień, fakt ten Rodzice/Opiekunowie prawni potwierdzają
oświadczeniem w Karcie zgłoszeniowej dziecka oraz możliwością przeglądnięcia
książeczki szczepień najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do Żłobka.
3. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku, jeżeli Żłobek dysponuje
wolnym(i) miejscem(ami). W pierwszej kolejności przyjmowane jest rodzeństwo
dzieci uczęszczających do placówek EPIONKOWA.
4. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem
i Regulaminem Żłobka oraz innymi dokumentami regulującymi pracę Żłobka.
5. Żłobek jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00
do 17.00, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Statutu.
6. Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.
7. Do Żłobka może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe.
8. W przypadku choroby dziecka, w szczególności zatrucia pokarmowego lub choroby
zakaźnej, Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do natychmiastowego
zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję lub opiekuna Żłobka.
9. Po każdej przebytej chorobie dziecka należy przedłożyć zaświadczenie lekarza
pediatry, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka.
10. O nagłych przypadkach zachorowań dziecka Rodzice/Opiekunowie prawni zostają
natychmiast powiadomieni telefonicznie i zobowiązani są do odebrania
niezwłocznie dziecka ze Żłobka.
11. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Rodziców/Opiekunów prawnych w nagłych
przypadkach zachorowania dziecka w trakcie pobytu w Żłobku Opiekun może
skorzystać
z interwencji medycznej lekarza pediatry ZOZ EPIONE jeżeli w dokumentacji jest
zgoda Rodziców/Opiekunów prawnych
12. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania
dziecka osobiście, bądź przez inne osoby pełnoletnie, które zostały pisemnie
upoważnione i zapewniają dziecku pełne bezpieczeństwo.

13. Po przyprowadzeniu dziecka do Żłobka
prawnego należy:





do obowiązków Rodzica/Opiekuna

wózek/nosidełko
pozostawić w
pomieszczeniu do
tego
przeznaczonym
przebrać dziecko a odzież i obuwie umieścić w szafce dziecka
przekazaniu Opiekunowi dziecka oraz istotnych informacji
mających wpływ na samopoczucie dziecka (zadrapania; odparzenia;
ząbkowanie itd.)

14. Opiekun Żłobka sprawdza temperaturę i ogólny stan dziecka i dokonuje wpisu
w karcie dziecka.
15. W przypadku stwierdzenia przez Opiekuna podwyższonej temperatury ciała
dziecka, nie związanej z ząbkowaniem lub ropnej wydzieliny z noska, dziecko nie
będzie przyjęte do żłobka.
16. Osobom nietrzeźwym dziecko nie będzie oddane.
17. Za pobyt dziecka w Żłobku Rodzice/Opiekunowie prawni uiszczają comiesięczne
czesne (opłata stała/opłata za wyżywienie), które określa umowa cywilno-prawna
o Świadczenia usług opiekuńczych przez Żłobek EPIONKOWO.
18. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem Żłobka powinny być omawiane
na terenie placówki w obecności zainteresowanych stron.
19. Rodzice/Opiekunowie prawni mogą za pośrednictwem Żłobka ubezpieczyć
dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.
20. Zgodnie z oczekiwaniami Rodziców/Opiekunów prawnych i możliwości
organizacyjnych Żłobka dla poszczególnych grup wiekowych mogą zostać
zorganizowane dodatkowe zajęcia opłacane przez Rodziców/Opiekunów
prawnych w oparciu o odrębna umowę.
21. W przypadku, gdy Żłobek
będzie organizował
uroczystość wymagającą
dodatkowego nakładu środków finansowych dopuszcza się możliwość zbiórki
pieniędzy nie przekraczającej jednorazowo sumy 20,00 zł.
na dziecko
22. Do Żłobka dzieci mogą przynosić swoje zabawki. Opiekun może określić, jakich
zabawek nie należy przynosić (bardzo drogich, militarnych, zagrażających
bezpieczeństwu).
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