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Żłobek Koliberek w Łowiczu przy ul. Braterskiej 1 99-400 Łowicz działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235 )
2. Statutu Niepublicznego Żłobka Koliberek
3. Niniejszego Regulaminu organizacyjnego
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin organizacyjny Żłobka określa organizację pracy placówki.
2. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:
a) organizację pracy Żłobka
b) ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku
c) obsadę osobową Żłobka;
d) zasady funkcjonowania Żłobka;
e) zakres współpracy ze Żłobkiem oraz dostęp do informacji o rozwoju dziecka, warunkach i
sposobie udzielania świadczeń przez Żłobek
3. Organizację opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym:
a) prawa i obowiązki rodziców;
b) prawa dzieci
§2
1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci w wieku do 3 lat
2. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi:
• od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00,
• pięć dni w tygodniu,
• 12 miesięcy w roku,
3. Dziecko w Żłobku może przebywać maksymalnie do 10 godzin dziennie.
4. Żłobek jest nieczynny we wszystkie dni świąteczne
§3
1. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku Koliberek:
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GRUPY MALUSZKÓW I i II
GODZINY

PN

WT

ŚR

CZW

PT

7.00-8.20

Schodzenia się dzieci / zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka inspirowane przez
opiekuna. Kontakty indywidualne – rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań dzieci.

8.20-8.30

Przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne)

8.30-9.00

ŚNIADANIE

9.00-9.30
9.30-10.00

KOLIBEREK
ANGIELSKI
SPACEREK
KOLIBEREK
DESIGNEREK

KOLIBEREK
RUCHOWY
POMAGIEREK
KOLIBEREK
DESIGNEREK

KOLIBEREK
BAJKOLANSEREK
KOLIBEREK EMOCJE
BEZ ROZTEREK

KOLIBEREK
ANGIELSKI
SPACEREK
KOLIBEREK
DESIGNEREK

KOLIBEREK
RUCHOWY
POMAGIEREK
KOLIBEREK
DESIGNEREK

10.00-10.20

Gry i zabawy ruchowe rozwijające procesy poznawcze.

10.20-10.30

Przygotowanie do II śniadania (czynności higieniczne)

10.30-11.00

II ŚNIADANIE

11.00.12.20

Propozycje zadań otwartych sprzyjających twórczej aktywności ruchowej i artystycznej: sportowej,
plastycznej, muzycznej, werbalnej. Praca terapeutyczno kompensacyjna z dziećmi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi uzdolnionymi. Kontynuacja rozpoczętych wcześniej zadań zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem pracy dzieci.

12.20-12.30

Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczne)

12.30-13.00

OBIAD

13.00-14.30

Przygotowanie do leżakowania / LEŻAKOWANIE

14.30-15.30

Samodzielnie planowane i organizowane przez dzieci zabawy dowolne: zespołowe i indywidualne.
Wspieranie przez opiekuna twórczych inicjatyw dzieci. Czytanie literatury dziecięcej. Dla dzieci
chętnych odpoczynek z muzykoterapią. Praca indywidualna kompensacyjno-terapeutyczna.

14.30-15.00

KOLIBEREK
BAJEREK

KOLIBEREK
EUROWOJAŻEREK

14.30-15.30

SESJE IND. Z
PSYCHOLOGIEM

SESJE IND. Z
PSYCHOLOGIEM

KOLIBEREK
BAJEREK

KOLIBEREK
EUROWOJAŻEREK
SESJE IND. Z
PSYCHOLOGIEM

15.30-15.40

Przygotowanie do podwieczorku (czynności higieniczne)

15.40-16.00

PODWIECZOREK

16.00-17.00

Zabawy swobodne/ kierowane /ruchowe/rozchodzenie się dzieci
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GRUPY STARSZAKÓW – III i IV
GODZINY

PN

WT

ŚR

CZW

PT

7.00-8.20

Schodzenia się dzieci / zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka inspirowane przez
opiekuna. Kontakty indywidualne – rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań dzieci.

8.20-8.30

Przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne)

8.30-9.00

I ŚNIADANIE

9.00-9.30
9.30-10.00

KOLIBEREK
DESIGNEREK
KOLIBEREK
ANGIELSKI
SPACEREK

KOLIBEREK
DESIGNEREK
KOLIBEREK
RUCHOWY
POMAGIEREK

KOLIBEREK EMOCJE
BEZ ROZTEREK

KOLIBEREK
DESIGNEREK

KOLIBEREK
DESIGNEREK

KOLIBEREK
BAJKOLANSEREK

KOLIBEREK
ANGIELSKI
SPACEREK

KOLIBEREK
RUCHOWY
POMAGIEREK

10.00-10.20

Gry i zabawy ruchowe rozwijające procesy poznawcze.

10.20-10.30

Przygotowanie do II śniadania (czynności higieniczne)

10.30-11.00

II ŚNIADANIE

11.00.12.20

Propozycje zadań otwartych sprzyjających twórczej aktywności ruchowej i artystycznej: sportowej,
plastycznej, muzycznej, werbalnej. Praca terapeutyczno kompensacyjna z dziećmi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi uzdolnionymi. Kontynuacja rozpoczętych wcześniej zadań zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem pracy dzieci.

12.20-12.30

Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczne)

12.30-13.00

OBIAD

13.00-14.30

Przygotowanie do leżakowania / LEŻAKOWANIE

14.30-15.30

Samodzielnie planowane i organizowane przez dzieci zabawy dowolne: zespołowe i indywidualne.
Wspieranie przez opiekuna twórczych inicjatyw dzieci. Czytanie literatury dziecięcej. Dla dzieci
chętnych odpoczynek z muzykoterapią. Praca indywidualna kompensacyjno-terapeutyczna.

15.00-15.30

KOLIBEREK
BAJEREK

KOLIBEREK
EUROWOJAŻEREK

14.30-15.30

SESJE IND. Z
PSYCHOLOGIEM

SESJE IND. Z
PSYCHOLOGIEM

KOLIBEREK
BAJEREK

KOLIBEREK
EUROWOJAŻEREK
SESJE IND. Z
PSYCHOLOGIEM

15.30-15.40

Przygotowanie do podwieczorku (czynności higieniczne)

15.40-16.00

PODWIECZOREK

16.00-17.00

Zabawy swobodne/ kierowane /ruchowe/rozchodzenie się dzieci
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2. Łączenie grup w Żłobku następuje w czasie:
• dyżuru rannego w godzinach : 7.00 – 08:20,
• dyżuru popołudniowego w godzinach: 16.00 – 17:00
3. Dzieci mają możliwość z codziennego korzystania z zieleńca przy Żłobku z odpowiednio
dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dziecka.
4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt
dzieci za terenie zieleńca.
§4
1. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor powoływany przez Klub Malucha Koliberek – Barbara
Guzek z siedzibą w Łodzi.
1. Dyrektor Żłobka pełni funkcję merytoryczną w placówce, zajmuje się ponadto sprawami
organizacyjnymi oraz reprezentowaniem placówki na zewnątrz.
3. Dyrektorowi podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Żłobku.
4. W czasie nieobecności Dyrektora jego zadania przejmuje osoba przez niego wskazana.
§5
1. Organizacja Żłobka i obsada osobowa w Żłobku uwarunkowane są:
• wiekiem dzieci, do których zgodnie z ustawą przysługuje 1 opiekun na 8 dzieci w
przypadku dzieci powyżej 1 roku lub 1 opiekun do 5 dzieci w przypadku dzieci poniżej roku
lub z orzeczeniem o niepełnosprawności.
• przyjęciem dziecka niepełnosprawnego, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności;
• przyjęciem dziecka wymagającego szczególnej opieki.
2. W Niepublicznym Żłobku Koliberek, osoby pracujące z dziećmi posiadają odpowiednie
kwalifikacje oraz badania lekarskie.
3. Po przyjęciu dziecka do Żłobka , dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego
personelu Żłobka przez cały okres, aż do odebrania przez rodziców lub upoważnioną osobę.
4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Żłobku jest następujący:
• dzieci przebywające w Żłobku są pod opieką opiekunów, którzy organizują im
zabawy, zajęcia edukacyjne i wychowawcze ;
• opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne
powierzonych dzieci;
• każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci (bawialnia, jadalnia,
sypialnia, szatnia, łazienka) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne;
• opiekun opuszczający grupę w momencie przyjścia drugiego opiekuna, informuje go o
wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
• opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie
opiekę innego pracownika Żłobka;
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• obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta
pomoc jest niezbędna;
• w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Żłobka, bez względu na zakres
ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom.
II. Zasady funkcjonowania Żłobka
§6
1. Zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz fachowej opieki ze strony personelu Żłobka posiadającego
odpowiednie kwalifikacje.
2. Organizacja i prowadzenie zajęć ruchowych, zabawowych z elementami edukacji, zajęć
tematycznych, dydaktycznych, manipulacyjno-konstrukcyjnych, stymulujących indywidualny
rozwój
psychomotoryczny,
uwzględniających
indywidualne
potrzeby,
zdolności,
zainteresowania, możliwości i potencjał dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawnych, z
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
3. Organizacja zajęć w sposób zapewniający jak najlepszą integrację między dziećmi i
współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz naukę właściwych zachowań społecznych, z
elementami wdrażania dzieci w tematykę równouprawnienia i niedyskryminacji ze względu
na płeć i niepełnosprawność.
4. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, dbanie o bezpieczeństwo
dzieci w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim.
5. Zapewnienie dzieciom racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki
pokarmowe z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia, na bazie produktów ekologicznych.
6. Zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu.
7. Współpraca z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka oraz specjalistami świadczącymi
pomoc, szczególnie w przypadku indywidualnych potrzeb dzieci w zakresie niwelowania
deficytów
rozwojowych
oraz
niepełnosprawności,
z
uwzględnieniem
rodzaju
niepełnosprawności.
8. Przestrzeganie praw dzieci przebywających w Żłobku zagwarantowanych przez
Konwencję o Prawach Dziecka, w szczególności do:
• właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczego uwzględniającego
zasady higieny pracy umysłowej,
• ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
• niedyskryminacji i równego traktowania,
• poszanowania godności i własności osobistej,
• indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
• życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym
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9. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek poinformować Dyrektora Żłobka o planowanej
nieobecności dziecka w Żłobku do godziny 7.30 w pierwszy dzień tej nieobecności.
10. W Żłobku nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi wypadkami i
zabiegami bezpośrednio ratującymi dziecku życie.
11. W Żłobku nie podaje się żadnych leków.
12. Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do Żłobka dziecko zdrowe.
Dziecko chore nie będzie przyjmowane do Żłobka.
13. Gdy dziecko zachoruje w trakcie pobytu w Żłobku, Rodzic/Opiekun prawny zostaje
natychmiast poinformowany o tym fakcie przez personel Żłobka i ma obowiązek odebrać
dziecko ze Żłobka w ciągu 2 godzin. Jeśli Rodzic/Opiekun prawny nie odbierze dziecka ze
Żłobka w wyznaczonym terminie, a stan zdrowia dziecka wymagał będzie udzielenia pomocy
lekarskiej, opiekun wezwie pomoc lekarską.
14. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców. Za pisemną zgodą rodziców
dziecko może być odebrane przez dorosłą pełnoletnią osobę, imiennie upoważnioną,
wpisaną do obowiązującego rejestru osób uprawnionych do odbioru dziecka ze Żłobka
15. Pracownicy żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że
rodzice lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki
nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), wówczas dziecko pozostawia się w
Żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru
dziecka osoby.
16. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
17. W przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka przez rodziców lub inną osobę
upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia pracy Żłobka, a także w sytuacji nie
przybycia zawiadomionej osoby lub niemożności skontaktowania się z rodzicami (osobą
upoważnioną), Dyrektor lub inny pracownik Żłobka zawiadomi najbliższą jednostkę policji o
potrzebie umieszczenia dziecka za zgodą sądu opiekuńczego w Pogotowiu Opiekuńczym w
Łowiczu.
18. W Żłobku zapewnione będzie całodzienne wyżywienie dzieci w formie cateringu, oparte
na bazie zdrowych produktów ekologicznych, tj.: śniadanie, II śniadanie, obiad,
podwieczorek .
19. Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym
koszty wyżywienia, będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z
wyłączeniem ubezpieczenia NWW, którego koszt pokrywają Rodzice/Opiekunowie dziecka
bezpośrednio na rachunek ubezpieczyciela.
20. W przypadku pozostawienia dziecka w żłobku w czasie wykraczającym poza czas pracy
żłobka, Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą
rozpoczętą godzinę w wysokości 25,00 zł brutto.
21. Każda nieobecność dziecka w Żłobku musi być zgłoszona najpóźniej do godziny 07:30 w
dniu, w którym dziecko będzie nieobecne, pod rygorem nie usprawiedliwienia nieobecności.
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III. Postanowienia końcowe
§7
Dyrektor obowiązany jest udostępnić
organizacyjny Żłobka Koliberek

każdemu

Uczestnikowi

Projektu

Regulamin

§8
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią :
1. Umowa na świadczenie usług opiekuńczych w Żłobku;
2. Statut Żłobka Koliberek.
§9
1. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania.
2. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany zapisów w regulaminie, o których rodzice zostaną
poinformowani osobiście oraz na tablicy ogłoszeń. Nie zaakceptowanie nowych zmian wiąże
się z wypisaniem dziecka ze Żłobka.

Zatwierdzam
(-)
Barbara Guzek
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