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Regulamin niepublicznego Żłobka Motylkowa Kraina 

 
§ 1 

 
Postanowienia Ogólne 

 

1. Niepubliczny Żłobek  Motylkowa Kraina przy ul. Somosierry 31aw Szczecnie, świadczy 
opiekę na Dziećmi w wieku od 5 miesiąca do 3 roku życia. 
2. Kadra żłobka posiada odpowiednie doświadczenie w pracy z Dziećmi. 
3. Do placówki przyjmowane są Dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu 
z personelem. 
4. W ramach świadczonej opieki realizowana jest funkcja: opiekuńcza, wychowawcza  
oraz edukacyjna. 
5. Żłobek  prowadzi działalność przez cały rok z przerwami – wykaz dni wolnych 
zamieszczony na tablicy ogłoszeń w placówce oraz na stronie www.motylkowakraina.pl. 
Zapisy są prowadzone przez cały rok. 
6. Żłobek otwarty jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 17.30. 
7. Ilekroć w regulaminie i umowie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także 
opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki na 
dzieckiem. 
8. Możliwość zostawienia Dziecka w Żłobku w dni świąteczne i wolne od pracy ustalana 
jest indywidualnie za dwutygodniowym wyprzedzeniem i za dodatkową opłatą. 
9. Dzieci mogą być odbierane ze Żłobka wyłącznie przez Rodziców oraz osoby upoważnione 
przez Rodziców na piśmie do odbioru Dziecka. 
10. Personel Żłobka zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób 
upoważnionych do odbioru Dziecka. 

 
§ 2 

 
Obowiązki Żłobka 

 

1. Żłobek zapewnia, iż w okresie pobytu Dziecka w żłobku  będzie ono pod 
nadzorem i opieką wykwalifikowanej kadry. 
2. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie żłobka pod 
opieką Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. 
3. Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzenia do momentu przekazania 
Dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru Dziecka od momentu 
zabrania z grupy, do której Dziecko przynależy. 
4. Udzielenie świadczenia obejmuje zgodnie z normami dostosowania do wieku dziecka: 

 opiekę, 
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 wyżywienie (dodatkowo płatne), 

 usługi pielęgnacyjne, 

 nadzór pedagogiczny, 

 organizowanie zabaw dydaktyczno – wychowawczych i rozwojowych,  

w pomieszczeniach jak i na powietrzu. 
5. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie oraz  
higienę Dzieci. W celach ochrony pozostałych podopiecznych Dziecko z objawami 
chorobowymi nie zostanie przyjęte pod opiekę. 
6. Żłobek ma obowiązek informowania Rodziców o wszelkich niepokojących objawach 
zachowania się dziecka w celu ograniczenia i nie dopuszczenia objawów chorobowych  
u dziecka lub innych dzieci. W takiej sytuacji Rodzice mają obowiązek odebrać chore Dziecko 
z palcówki w ciągu 90 minut. W innym przypadku personel wzywa lekarza i Rodzice ponoszą 
koszt wizyty. 
 
 
7. Personel Żłobka nie podaje Dzieciom lekarstw. 
 
 

8. Żłobek świadczy wyżywienie w postaci: śniadania, dwudaniowego obiadu oraz 
podwieczorku w formie posiłków cateringowych w ustalonych godzinach  
Wszelkie modyfikacje dotyczące rodzajów oraz pór podawania posiłków są ustalane 
indywidualnie. 
9. Dzieci łączone są w grupy. Jako kryterium brany jest pod uwagę wiek i potrzeby 
rozwojowe Dziecka. 
10. Rzeczy osobiste Dziecka będą przechowywane w szatni w indywidualnych szafkach 
opisanych imieniem Dziecka. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Żłobku. 
11. Żłobek zobowiązuje się do utrzymywania czystości i higieny we wszystkich 
pomieszczeniach, w których przebywają Dzieci. 
12. Dezynfekcja zabawek plastikowych ma miejsce codziennie. Zabawki pluszowe są prane  
w miarę potrzeby. 

 
§ 3 

 
Obowiązki Rodziców 

 

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Żłobku jest złożenie wypełnionej kart 
zgłoszenia, karty informacyjnej o Dziecku, wpłacenie wpisowego, podpisanie umowy  
oraz terminowe uiszczanie czesnego i opłat za wyżywienie, o ile Dziecko korzysta z 
wyżywienia oferowanego przez Żłobek. 
2. Rodzice zobowiązani są terminowego i należytego uiszczania wszystkich opłat wskazanych 
w § 4Regulaminu. 
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3. Jeżeli Dziecko będzie przebywało na terenie Żłobka 
powyżej 3 godzin (karnety 
godzinowe), Rodzice zobowiązani są do wykupienia oferowanego pożywienia lub dostarczyć 
pożywienie we własnym zakresie. 
4. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku wyprawki. Wyprawka powinna zawierać: 

 buty/skarpetki na zmianę z podeszwą antypoślizgową, 

 ubranie na zmianę, 

 pieluchy, 

 butelkę za smoczkiem (jeśli Dziecko używa) 

 szczoteczkę do zębów, 

 smoczek (jeśli Dziecko używa). 

5. Rodzice mają obowiązek informować personel Żłobka o aktualnym stanie zdrowia 
Dziecka w momencie przyprowadzenia go do Żłobka i powierzenia pod stałą opiekę. 
6. Rodzice mogą przebywać z Dzieckiem w Żłobku w ramach tzw. adaptacji nie dłużej, niż 
15 minut zaraz po przyprowadzeniu Dziecka do placówki. Po tym czasie Dziecko powinno być 
zostawione pod opieką personelu żłobka. 
7. Rodzice są zobowiązani do odbierania Dziecka zgodnie z godzinami ustalonymi  
w poszczególnych abonamentach (cennik). W sytuacji, gdy jest to niemożliwe Rodzic 
zobowiązany jest do powiadomienia personelu Żłobka  o zaistnieniu takiej sytuacji. 
8. Rodzice mają obowiązek poinformować Żłobek o nieobecności Dziecka w danym dniu 
najpóźniej do godziny 8.00 tegoż dnia. W przeciwnym razie Żłobek ma prawo obciążyć 
Rodzica dzienną stawką żywieniową, wynoszącą:15 zł. dziennie, o ile Dziecko korzysta 
 z wyżywienia oferowanego przez Żłobek. 
9. W przypadku planowanej dłuższej nieobecności dziecka, nieobecność tą należy zgłosić 
minimum 2 tygodnie przed jej planowanym terminem. 
10. W trakcie odbierania Dziecka ze Żłobka należy nie przedłużać pobytu na terenie placówki. 
11. Rodzice dzieci, których zachowanie objawia się nadmierną agresją i nadpobudliwością 
zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu, 
proszeni będą o konsultację z psychologiem dziecięcym. W tej sytuacji dalsza współpraca  
z rodzicami   będzie mogła być kontynuowana na podstawie pisemnej opinii psychologa, oraz 
jego zaleceń. Kwestionowanie decyzji personelu w tym zakresie może być podstawą 
rozwiązania umowy i skreślenia Dziecka z listy Żłobka. 
12. Rodzice mogą zgłaszać propozycję do programów wychowawczych, programów 
profilaktyki i promocji zdrowia, włączać się w organizację imprez okolicznościowych. 
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§ 4 
Opłaty 

 

1. Warunkiem rezerwacji miejsca w Żłobku jest opłata wpisowego, która powinna zostać 
uiszczona w ciągu pięciu dni roboczych od daty podpisania umowy. W przeciwnym razie 
umowa i sama rezerwacja miejsca w Żłobku wygasa, zaś Żłobek ma prawo zaoferować 
wolne miejsce Rodzicom innego Dziecka. 
2. Za pobyt Dziecka Rodzice zobowiązani są wnosić opłaty (czesne) najpóźniej do 5-go dnia 
kalendarzowego miesiąca za dany miesiąc, w wysokości i na zasadach określonych  
w umowie. 
3. W przypadku, gdy dodatkowa opieka na Dzieckiem rozpoczyna się po godzinach 
ustalonych w poszczególnych abonamentach Rodzic zobowiązany jest uiścić dodatkową 
opłatę 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłata zostanie naliczona na koniec miesiąca  
i winna zostać uregulowana do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca. 
4. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku. 
5. Czesne obejmuje: pobyt Dziecka w Żłobku zgodnie z zakupionym abonamentem lub 
karnetem (szczegóły reguluje Cennik), 
6. Niezależnie od czesnego Rodzice obowiązani są do uiszczenia opłaty za wyżywienie 
Dziecka z dołu do 5 dnia następnego miesiąca, a także opłaty jednorazowej za dane Dziecko 
tzw. wpisowego. 
7. W ramach wpisowego gwarantujemy: 

 materiały plastyczne i inne wykorzystywane do zajęć m.in.; plastelina, kredki, bloki, 

papier kolorowy etc., 

 koc, poduszkę, poszewki, ręczniki, śliniaki, nocniki, 

8. W przypadku wpłaty wpisowego i późniejszej rezygnacji z usługi – wpisowe nie podlega 
zwrotowi. 
9. Opłaty za pobyt w Żłobku reguluje Cennik, który jest integralną częścią Regulaminu. 
Podpisanie umowy ze Żłobkiem oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz 
Cennika. 
10. Żłobek zastrzega się możliwość zmiany cen. 
11. W przypadku zapisania drugiego Dziecka przysługuje zniżka, według stawek Cennika. 
12. Wszystkie opłaty mogą być wpłacane na konto Żłobka lub w kasie jego siedziby. 
13. W przypadku płatności przelewem, dniem uiszczenia opłaty jest dzień wpłynięcia 
środków na konto Żłobka. 
14. W przypadku powstania zaległości w płatnościach i nieuregulowania ich mimo wezwania 
do zapłaty z 7 dniowym terminem, Żłobek jest uprawniony do rozwiązania umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia. 
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§ 5 
Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach, w których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne 
ustalenia między Żłobkiem, a Rodzicem. 
2. O ewentualnych zmianach Regulaminu lub Cennika Żłobek informuje na bieżąco w swojej 
siedzibie oraz na stronie internetowej. 
3. Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia 
zmian. 
W przeciwnym razie umowa obowiązuje nadal z uwzględnieniem nowych zapisów i zmian.  


