
 

      

 

     

     

 
 

Niepubliczny Żłobek Pirackie Skarby  

ul. Przemkowska 4 

54-426 Wrocław      

tel.: 71 799 99 72 

Numer wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 16358/Z/244   

 

 

Regulamin Żłobka „Pirackie Skarby” Oddział ul. Przemkowska  

z dnia 30.06.2022  

obowiązuje od 01.09.2022 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Żłobek „Pirackie Skarby” Oddział ul. Przemkowska, zwany dalej żłobkiem jest 

placówką niepubliczną, zapewniającą 74 miejsca dla dzieci do lat 3, prowadzoną 

przez Centrum Wspierania Biznesu EUROPEA Sp. z o. o. 

2. Dyrektorem Żłobka jest Paulina Zalewska-Ochab. 

3. Ustalona nazwa używana jest przez Żłobek w skróconym brzmieniu : „Pirackie 

Skarby Oddział ul. Przemkowska” 

4.  Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: ul. Przemkowska 4, 54-426 Wrocław. 

5. Żłobek jest czynny w godzinach od 7:00 do 17:00 przez cały rok kalendarzowy z 

wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz 10 dni w danym roku 

kalendarzowym wyznaczonych na dezynfekcję placówki. Daty dni wyznaczonych na 

dezynfekcję placówki podawane są do wiadomości w drodze Zarządzenia Dyrektora 

Placówki. 

 

II. Harmonogram dnia pracy grupy żłobkowej 

W żłobku jest 4 grupy dzieci liczących w sumie maksymalnie 74 dzieci. 

1. Plan dnia dla dzieci  jest opracowany  w zależności od  indywidualnych potrzeb 

maluchów. Nastawiony jest na zapewnienie dziecku przede wszystkim 

bezpieczeństwa, odpowiedniej opieki oraz wszechstronnego, harmonijnego 

rozwoju. 
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• 7:00 - 8:20 Przyjmowanie dzieci do żłobka, swobodna zabawa dzieci w kącikach 

tematycznych, możliwość krótkich konsultacji rodziców z opiekunami 

• 8:20 - 8:30 Przygotowanie do śniadania, poranna toaleta, wdrażanie elementów 

higieny osobistej 

• 8:30 - 9:00 Śniadanie 

• 9:00 - 10:30 Zabawy edukacyjno-rozwojowe, II śniadanie 

• 10:30 - 11:30 Czynności pielęgnacyjne i higieniczne, trening czystości, nauka 

korzystania z nocnika i toalety, wdrażanie elementów higieny osobistej, Zupa 

• 11:30 - 13:30 Drzemka 

• 13:30 - 14:30 Obiad (II danie) 

• 14:30 - 17:00 Zabawy swobodne, zorganizowane, Podwieczorek 

III. Bezpieczeństwo Dzieci 

1. Do odebrania dziecka upoważnieni są rodzice/ opiekunowie prawni oraz osoby 

przez nich upoważnione. 

2. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe 

dziecko. 

4. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte. 

5. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom/ 

opiekunom prawnym przez opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni, po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka 

(telefonicznie) są zobowiązani do odebrania chorego dziecka ze Żłobka.  

 

IV. Organizacja 

1. Rodzice/ opiekunowie prawni oddając dziecko pod opiekę żłobka zobowiązani są 

dostarczyć ubrania na zmianę. 

2. Rodzic/ opiekun prawny oddając dziecko udziela wszelkich ważnych informacji 

dotyczących dziecka. 

3. Organizację zajęć i rytmu dnia dla grup określa plan dnia. 

4. Uszczegółowiony plan dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb dzieci. 
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5. Rodzice/ opiekunowie prawni pisemnie deklarują czas przebywania dziecka w 

placówce, modyfikacja godzin możliwa jest poprzez ponowne wypełnienie 

deklaracji. 

 

V. Żywienie 

1. Dziecko od 12 miesiąca życia korzysta wyłącznie z posiłku oferowanego w żłobku. 

2. Każdego dnia proponujemy dzieciom 5 posiłków: śniadanie, II śniadanie, zupę, II 

danie i podwieczorek. 

3. Niemowlęta spożywają posiłki według indywidualnych potrzeb dzieci. 

4. Istnieje możliwość wykluczenia z posiłków produktów alergizujących dziecko. 

5. Warunkiem skorzystania z diety wykluczającej dany produkt jest przedłożenie 

zaświadczenia lekarskiego.  

 

VI. Odpoczynek 

1. Dzieci odpoczywają zgodnie z ramowym planem dnia. 

2. Każde dziecko posiada oznakowany sprzęt przeznaczony do odpoczynku 

(materac, leżak). 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do dostarczenia placówce 2 

kompletów pościeli o wymiarze 60x120 oraz 2 prześcieradeł z gumką. 

4. Pościel zostaje zabierana przez rodziców/opiekunów prawnych w każdy piątek w 

celu wyprania. 

 

VII. Rodzaje stanowisk pracy 

 

Stanowiska w żłobku “Pirackie skarby oddział ul. Przemkowska”: 

1. Organ Prowadzący: Prezes Zarządu Centrum Wspierania Biznesu EUROPEA Sp. z 

o.o. 

2. Dyrektor żłobka; 

3. Manager żłobka; 

4. Opiekunka dziecięca: sprawowanie opieki przez jedną opiekunkę nad nie więcej 

niż 8 dzieci, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami lub dzieci do 

ukończenia 1 roku życia, nie więcej niż 5 dzieci; 

5. Specjaliści: logopeda, fizjoterapeuta, psycholog 

6. Pomoc techniczna; 

7. Pielęgniarka/położna; 
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8. Wolontariusze. 

 

VIII. Zadania Organu Prowadzącego 

a. uchwalenie statutu Żłobka; 

b. organizowanie gospodarczej i administracyjnej obsługi żłobka; 

c. zatrudnianie pracowników oraz określenie ich zadań, warunków pracy i 

wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy); 

d. prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz dokumentacji 

pracowniczej żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e. zapewnienie właściwych warunków BHP i PPOŻ w placówce. 

 

IX. Zadania Dyrektora Żłobka 

1. Nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami 

statutu Żłobka, 

2. Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo -wychowawczą, zdrowotną, 

administracyjną oraz merytoryczną Żłobka, 

3. Opracowanie dokumentacji pedagogicznej, 

4. Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 

higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów), 

5. Współpraca z rodzicami/ prawnymi opiekunami, 

6. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Żłobka, 

7. Przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do Żłobka zgodnie z 

ustalonymi w statucie zasadami, 

8. Proponowanie zmian w statucie Żłobka. 

 

X. Zakres obowiązków managera żłobka  

1. Przestrzeganie warunków umowy o pracę; 

2. Organizowanie zebrań oraz konsultacji z rodzicami w wyznaczonych terminach; 

3. Bezpieczne przechowywanie dokumentacji żłobkowej, w tym przestrzeganie 

RODO; 

4. Organizacja imprez wynikających z Koncepcji pracy; 
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5. Budowanie pozytywnego wizerunku Żłobka „Pirackie Skarby” Oddział ul. 

Przemkowska oraz realizacja misji i wizji rozwoju, standardów opieki w żłobku oraz 

zgłaszanie wniosków w tym zakresie, godne reprezentowanie placówki przed 

osobami trzecimi; 

 

6. Wykonywanie bieżących poleceń przełożonych; 

7. Rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie 

obowiązków określonym przez dyrektora placówki, którego odpis przechowywany 

jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one 

zlecone przez Dyrektora Żłobka i są związane z prawidłową organizacją pracy 

Żłobka.  

 

XI. Zakres obowiązków opiekunki dziecięcej 

1. Opiekunka zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje, 

2. Dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci, 

3. Kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie, 

4. Kształtuje pozytywne cechy charakteru, 

5. Wypracowuje społeczno-pożyteczne nawyki, 

6. Zaspokaja podstawowe potrzeby biologiczne, 

7. Pomaga przy posiłkach, w ubieraniu się dzieci, 

8. Asystuje podczas zajęć edukacyjnych i na spacerze, 

9. Rzetelnie wykonuje wszystkie zadania zawarte w szczegółowym zakresie 

obowiązków określonym przez dyrektora placówki, którego odpis przechowywany 

jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one 

zlecone przez Dyrektora Żłobka i są związane z prawidłową organizacją pracy 

Żłobka.  

 

XII. Zakres obowiązków specjalistów  

1. Prowadzenie zajęć grupowych dla wszystkich dzieci; 

2. Prowadzenie zajęć indywidualnych dla dzieci, po obserwacji, wg 

zapotrzebowania; 

3. Prowadzenie konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych; 

  

XIII. Zakres obowiązków pomocy technicznej 

1. Przestrzeganie warunków umowy o pracę 

2. Dbanie o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i 

czystości w budynku i otoczeniu, 
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3. Dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich Dzieci w  

Żłobku, 

 

XIV. Zasady współpracy z rodzicami:  

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie w żłobku współdziałają ze sobą w 

celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i 

wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju. 

 

2. Formy współdziałania to: 

a) zebrania ogólne i grupowe, 

b) kontakty indywidualne z Dyrektorem Żłobka, opiekunami i pielęgniarką 

c) zajęcia otwarte, 

d) spotkania ze specjalistami np. Psycholog, logopeda, fizjoterapeuta 

e) imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych 

dzieci, 

f) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii, 

g) tablica informacyjna dla rodziców. 

 

XV. Postanowienia końcowe 

 

1. Rodzice/ Opiekunowie prawni podpisując Umowę o sprawowanie opieki nad 

dzieckiem w żłobku zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu 

organizacyjnego. Pracownicy Żłobka „Pirackie Skarby” Oddział ul. 

Przemkowska  zobowiązują się do przestrzegania regulaminu oraz do zapewnienia 

dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i 

szczęśliwego dzieciństwa. 

2. Szczegółowe zasady działalności Żłobka określa Statut Żłobka „Pirackie Skarby” 

Oddział ul. Przemkowska. 

 

 

 

Regulamin żłobka wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 r. 

 

 


