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REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „A Ku Ku” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:  

a) organizację pracy żłobka, 

b) zasady funkcjonowania żłobka, 

c) zakres współpracy ze żłobkiem  rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

§ 2 

Organizacja 

1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 6:00 do 18:00, z wyjątkiem: 

a) dni ustawowo wolnych od pracy, 

b) 2 maja, 24 grudnia,31 grudnia, 

c) w razie konieczności wykonania niezbędnych remontów, modernizacji, 

konserwacji pomieszczeń  lub  terenu   żłobka,  przewiduje się możliwość  

dwutygodniowej  przerwy w okresie wakacji, 

d) w przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii lub brakiem 

technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym 

okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych 

niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych,   dopuszcza   

się   możliwość   przedłużenia   przerwy   w   funkcjonowaniu żłobka 

e) w przypadkach   podyktowanych   wystąpieniem  nagłej awarii, dopuszcza się 

wystosowanie prośby do Rodziców/ Opiekunów o wcześniejszy odbiór dziecka ze 

żłobka. 

2. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w żłobku znajduje się na tablicy ogłoszeń 

żłobka. 
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§ 3 

Prawa i obowiązki 

1. Do zadań rodziców, nie wymienionych w Statucie żłobka, należą: 

a) przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 

2. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia dziecku do żłobka następujących artykułów: 

a) domowe obuwie lub skarpety antypoślizgowe 

b) pieluchy   jednorazowe   -   jeżeli   dziecko   używa 

c) chusteczki nawilżane 

d) śliniak (najlepiej gumowy lub foliowy), 

e) podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka pościel 

f) krem przeciw odparzeniom (jeżeli dziecko używa), 

g) krem (z filtrem UV lub ochronny tłusty – zależnie od pory roku), 

h) przynajmniej 2 komplety ubrań na zmianę w podpisanej torbie, 

i) inne   niezbędne   artykuły   potrzebne   do   realizacji   zadań   opiekuńczo   –   

wychowawczych   i edukacyjnych ustalone przez dyrektora/właściciela żłobka. 

3. Rodzice są zobowiązani do prania i dostarczania czystej pościeli 1 raz w miesiącu lub 

w miarę potrzeb częściej. 

§ 4 

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka 

1. Zgodnie z umową rodzice/opiekunowie prawni uiszczają opłatę za pobyt dziecka w 

żłobku w wysokości: 

 715 zł  za pobyt dziecka w żłobku w przypadku korzystania z pakietu całodziennego 

 495 zł za pobyt dziecka w żłobku w przypadku korzystania z pakietu „połówkowego” 

 400 zł karnet 50 h (do wykorzystania w ciągu jednego miesiąca od dnia zakupu) 

 100 zł karnet 10 h (do wykorzystania w ciągu jednego miesiąca od dnia zakupu) 

2. Opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku należy uiszczać przelewem na konto 

bankowe o numerze: 

95 2490 0005 0000 4600 9358 9457 

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK A KU KU  
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07-200 Wyszków, Rybno, ul. Wyszkowska 83 

 

3. Nie  przewiduje  się  pobytu   dziecka  w  wymiarze  wydłużonym.   Po   godzinach   

pracy   żłobka obowiązuje opłata dodatkowa, której wysokość podana jest w cenniku 

zamieszczonym na stronie internetowej 

4. W   przyjmowaniu   opłat   za   pobyt żłobek będzie stosował następujące zasady: 

a) opłatę za pobyt dziecka w żłobku wnosi się z góry do 5 dnia miesiąca. 

b) okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy; 

c) opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica 

wnosi się do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprawowany 

był wydłużony wymiar opieki; 

5. Opłaty za wyżywienie wnosi się po zakończonym miesiącu. Za czas nieobecności 

dziecka w żłobku zostaje odliczona dzienna stawka żywieniowa pod warunkiem 

poinformowania właściciela żłobka najpóźniej do godz. 16.00 dnia poprzedniego. 

6. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7 zł. 

§ 6 

Podstawy prawne 

1. Nadzór nad Niepublicznym Żłobkiem „A KU KU” w Wyszkowie w zakresie 

warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz Wyszkowa na podstawie 

planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w Wyszkowie w drodze uchwały. 

2. Niepubliczny Żłobek „A KU KU” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 

niniejszym Regulaminie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany 

wymuszą konieczność wprowadzenia   zmian   w   dotychczas   podpisanych   

umowach,   strony   zostaną   o   tym   fakcie poinformowane odpowiednio wcześniej. 

 

Podpis Rodzica/ Opiekuna Właściciel żłobka 

Klaudia Leśkiewicz- Starczewska 

 


