
      

          

          

     

 
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   

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

W ŻŁOBKU PIRACKIE SKARBY 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci ze żłobka i są odpowiedzialni za 

ich bezpieczeństwo w drodze do żłobka i za żłobka do domu.  

2. Rodzice (prawni opiekunowie), w przypadku przywożenia dzieci samochodem, zobowiązani są 

parkować samochody w sposób bezpieczny i staranny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w 

sposób nieutrudniający innym użytkownikom dróg oraz mieszkańcom budynku, w którym jest 

zlokalizowany żłobek, a także  pobliskich budynków, korzystanie z parkingów, dróg wyjazdowych i 

dróg publicznych. Pracownicy żłobka mają obowiązek zgłaszać niezwłocznie każde naruszenie 

porządku właściwym służbom publicznym. 

 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osoby trzecie, upoważnione na piśmie przez 

rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne w danym roku żłobkowym, aż do odwołania przez 

rodzica. 

4. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać 

dziecko będzie wskazywał, że nie będzie ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. 

upojenie alkoholowe).  

5. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien niezwłocznie zostać powiadomiony 

Dyrektor żłobka. W takie sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności w celu 

nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami).  

6. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, czyli do godziny 

17:00, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o 

zaistniałym fakcie. 

7. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu rodziców, opiekunów (za dodatkowym wynagrodzeniem) dziecko 

oczekuje w placówce żłobka jedną godzinę. 

8. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania 

się z rodzicami. 

9. Opiekun ani inni pracownicy żłobka nie mogą odprowadzać dziecka do domu - chyba, że będzie 

wyrażona pisemna zgoda rodziców w wyjątkowych losowych przypadkach.  

10. Rodzic, który nie życzy sobie odbierania dziecka przez drugiego rodzica musi mieć to 

poświadczone przez orzeczenie sądowe.  

 

PRZECIWSKAZANIA DO PRZYJĘCIA DZIECKA DO PLACÓWKI: 

• temperatura powyżej 370C, 

• wolne stolce, 

• wysypka na skórze, 

• katar ropny (gęsty, zielony), 

• ropne zapalenie spojówek, 

• widoczne objawy przeziębienia lub innej choroby dziecka (katar, kaszel, złe 

samopoczucie). 

 

Po przebytej chorobie należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka. 

 


