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Rozdzial I
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin organizacyjny Miejskiego Złobka w Głownie zwanego da7ej ,,Żłobkiemo'określa
organizację i porządek procesu udzielania świadczen w Żłobką w tym:

1) przebieg proce§u udzielania świadczeĄ

2) roĄĄ i zakres udzielanych świadczeń,

3) zadańai orgaaizację iĄobką

4) zńańa i obowiązki pracowników.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Dyrektorze*naleĘ Węzto rozumieć Dyrektora nńka.
2) Regulaminie - nalery ptzez, to rozunieć niniejszy Regulalrrin Organizacyjny Miejskiego

Żłobt<aw Głownię.

3) Statucie -na\ery prv§zto rozumięć Statut Miejskiego ŻłoaYaw Głownie.

§3

1. Złobek jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Głowno dzińĄący jako jednostka
budżetowa powołana Uchwałą Nr IV19l18 Rady Miejskiej w Głownie z dńa 5 grudnia 2018r.
w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobkaw Głownie.

Z. Żłobet< dńńana podstawie:

1) Statutu Miejskiego Złobka w Głownie stanowiącego załącanik do UchwĄ Nr IV19l18
Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia
Miej skiego Żłobka w Głownie.

2) Uchwdy Nr IV20l18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości apłat za pobyt dziecka w Miejskim Złobktl w Głownie, wysokości
dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Złobku oraz maksymalnej wysokości
opłaty za wyfiienie.

3) UchwĄ Nr )OOilV/218l16 Rady Miejskiej w Głovmie z dńa 30 listopada 2016 r.
w sprawie powierzenia wspólnej obsfugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno, zę zmaną
Uchwała Nr IV/40/t 8 z dnia 28 grudnia 2018 r.

3. Celem Miejskiego Żłoab w Głownie jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku do ląt 3.
Ponadto Żłobękudziela świadczeń pielęgnacyjnych, edukacyjnych oraz wychowawczych.

4. Organem sprawującyn bezpośredni rndzór nńŻłobklem jest Bunrristrz Głowna.



§4

Dyrektor Złobka możę określić w drodzę zarządzęttia procedury i standardy postępowania
w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości usług świadczonych pr7.ezZłobek.

§§

Złobekzapewnia ochronę danych osobowych związanych z wykonywanymi zadańanti zgodnie
zRozpotządzeńe Parlamenfu Europejskiego i Rady (IJE) 20161679 z dńa27 kwietnia 2a1,6 r.
w sprawie ochrony osób fizycmych w zwtązJr.u z przetwmzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46l'WE (ogólne
roryovądzsńe o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dńa
10 maja 2018 r. (Dz.U. z2}t8t.poz,.1000).

Rozdział II
?.adania i organizacj a Zobka

§6

Misją Złobb,aw Głownie jest:

1) Stworzeńe bezpiecanego i przyjaznego miejsca ila dńeęi, gdzie w warunkźrch zbliżonych
do domowych, stopniowo i harmonijnieromitjĄąswoje zdolności i umiejęfrtości.

2) Dbanie obezpĄeczeństwo i z"drońe dzieci.

3) Zapewńenie kompleksowej opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej.

4) Rozwój psychomotoryczny oraz psychoruchowy dzieci z uwzględnienięm indywidualnych
i grupowych potrzeb.

5) Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej.

6) Zapewnienie prawidłowego żrylńeńawg obowiąąujących Ronn.

7) Rozwijanie sarrrodzielności dzieci.

8) Umiejętrości współpracy w grupie.

9) Wspołdziałanie z rodzicami.

§7

|. ZŁabękudeiela świadczeń opiekuńczycĘ które obejmują swoim zakresem opiekę nad dziecmi
od ukończenia 20 tygodnia Ęcia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy
3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożiwe 1ń utrudnione jest objęcie dziecka
wychowaniem przedszJ<olnym * 4 rok zycią w tym wypadku rodzicę pnedkładają
Dyrektorowi Ź!łobkaoświadczenie o odmowie przyjęciadzięckado przedszkola.

2. Żłoaek zapewnia opieĘ pielęgnacyją i wychowaw§ą nad dziećmi, odpowiednio do ich
pofuzeb.

Złobek prowadzi rejestr godzinowego pobytu dziecka w Złobku stanowiący zńryr-ńk tlr 7
do niniejszego Regulaminu.

Zadania złobka określa statut.

J.

4.



§8

1. Dzienny czas pracy Złobka to 10,5 godzin. Zrrkłńa się ż!fr żłobęk Ędzie czynrry
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.

2. Godziny pfacy Żłabka mogą byó mienionę, w r-alężności od uzasądnionych potrzeb
rodziców.

3. W okresie wakacji przewiduje się miesięcaną przęrwę, którą ustala Dyrektor
w porozumieniu z organem prowadzącym.

4. O planowanej przerwie w pracy ilłobką dyrektor inforrrruje rodziców dzieci acąszcĄą§ych
do Żłobkado końca I kwartału danego roku.

5. W Żłoanl obowiązuje następujący Ramowy Rozkład Dnią l$óry ze względów
oryańzacyjnych może ulec zrrrianie :

6.30 - 8.30 przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne

8.30 - 9.00 śniadanie

9.30 - 1 1 .00 cąmności higienicme, zajęcia dydaktycmo-wychowawcze

lt.00 - 11.30 drugie śniadanię (napoje, owoce)

11.30 - 123a czynności higieniczre ,rabavły indywidualne w sali lub napowietrzu

12.15 - 12.45 obiad

12.45 * 14.45 przygotowanie do leżakowania i lężakowanie

14.45 - 15.30 prrygotowanie do podwieczorku i podwieczorek

15.30 - 17.00 zabawy dowolneo rozchodzenie się dzieci

6. Dla dzieci młodszych przeńdzianyjest indywidualnyharmonogram zajęć wedfug ich potrzeb
i indywidualnego rytmu dnia w celu zaperłmienia poczucia be4ieczeństwa oraz
prawidłowego rozwoju.

§9

Przyjmowanie dziecka da Złobha odbywa się zgodnie z r-asńami określonymi w Statucie, prry
uwzględnieniu następuj ących "ąsad:

1) Rodzic/opiękun prawrry dziecka składa Dyrektorowi Żłobkakartę ząisu dziecka do ZŁobką
Dyrektor Źłobkaprzyjmuje karty przez cały rok, wzór karty zapisu stanowi zńąsanlknt l
do niniejszego Regulaminu.

2) W prąpadku podjęcia decyzji o przryjęciu dziecka do ZłobL<a Dyrektor podpizuje
zrodzicami/opiekunami prawnymi ózieckaumowę w sprawie korzystania z usług Żłaaka.

3) Umową o któĘ mowa w punkcie 2, powinna być podpisana najpóźńej pierwszego dnia
korzystania dzięcka zę Żłot/rą wzór umowy stanowi załrynttk nr 2 do niniejszego



Regulaminu. Rodzice składają oświadczenie o zapozraniu się ze Stafutem, Uchwałami oruz
Regulaminami, klóre to oświadczenie stanońzńrymtknr 6 do niniejszego Regulaminu.

4) Korzystanie ze Żłobka ma charakter odpłatny, opłaty rodziclopiekun prawny dokonuje na
podstawie miesięcznego rozliczenia wystawione go przęz Dyrektora.

5) Opłata za korzystanie z usług Żłobka płatnlajest do 10 dnia każdego miesiącą ęo oznauza,
że najpóźŃej do 10 dnia miesiącauutanabędzie na rachunku bankowyrr Żłoaraprzezbank
prowadzący ten rachunek. Od opłat wnoszonych po terminie zapłaĘ naliczane będą
ustawowe odsetki zaapóźńeńe w zapłacie.

6) Ieżeli dzięcko zostaje przylęte do Złobka w trakcie miesiąca opłaĘ 7.A wbyt nalicza się
proporcjonalnię tzln. za Liczbę dni, w których dziecko było przyjęte w stosunku do całego
miesiąca.

7) W mńę opóruienia w płatności powyżej 30 dni zostanie wszczęte postępowanie
windykacyjne zgodnie z Zasńarti Postępowania Windykacyjnego Żłobka - zńączńk nr 4
stanowi }vyciąg z procedury wewnętranej egzekwowania należności cywilnoprawnych
Miej skiego Złobkaw Głownie.

8) OpłaĘ mogą ulec zmianie w nłiązlru ze nrianąUchwĄ Rady Miejskiej w Głownie.

§10

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do z$aszańa kazdej planowanej nieobecności
dziecka z wyprzedzeniem, najpóariej na dzień ptzed dniem nieobęcności, a w prąrpadku
choroby dńęcka* w pierwszym dniu nieobecności dziecka da godzlny 7:00.

2. Do ŻłoUU,a nie mogą uczęszczać dzięci chorę. W razie stwierdzenia gorączl<t lub innych
objawów niepokojących opiekuna podczas pobytu dziecka w Złobku rodzic/opiekun
na wezwanie telefoniczne niezwłocznię odbiera dziecko zę zuńką a w szgzególnych
przypadkachnajpómiej do 2 godzin.

3. Pęrsonęl Złobka będzie udzięlał rodzicom informacji o stanie psychofizycznym,
atakże zauwńanych u dzięcka odstępstwach rozwojowych.

4. Jeżęli zachowanie dziecka wskazuje na odstępstwa od norm rozwojowych lub dziecko
przejawia niepokojące symptomy, lłtóre objawiają się np. nadmierną agresją
i nadpobudliwością zagrażającąberyieczeństwu Ęcia i zdrowia samego dziecka lub innych
dzieci oraz personelu Złobką po sugestiach opiekuna lub pielęgniarki Dyrektot Żłobka
zobowtązuje rodziców do odbycia konsultacji psychologiczno-pedagogicarej w terminie
30 dni od daty powiadomienia. Po odbytej konsultacji rodzice/opiekunowie prawni
są zobowiązani niezwłocarie do ptzeb.azańa pisemnej opinii Dyrektorowi lub pielęgnimce.
§/ prz5rpadku nie odbycia w/w konsultacji Dyrelctor Złobka maże ronłłiązŃ umo\^rę

o świadczęniu korzystania z usług nŃka.
5. Rodńce/prawń opiekunowie, których dzieci powinny ptrsstrzegać diet wyklucz.ających

nięklóre produkty lub podstawowe alergeny zobowiąmri są do:

|) Złażeńe wniosku w formie pisemnej do Dyrelłtoru Żłabka o przygotowywanie posiłków
pozbawionych niektórych składników 1ń ich zastąpienia innymi.

2) Dołączeńe zaświadczeńa lekarskiego od specjalisty (alergologą endokrynologa,
gastrologa) potwierdzają§ego koniecmość zastosowania eliminacji składników - alergenów
niekorzystnych dla zdrowia.

3) Nie przynoszenia gotowych posiłków.



4) Ptty kazdej zmianie diety rodzic składa nowy wniosek.

§11

1. w zat§ęsię dńałń profilaktycrłtych i sprawowanej opieki nad dzięckięm Żłobęk mpewńa
prryjętemu dziecku, zgodnie ż, obowiąąującymi w tym zakresie przepisami, opieĘ
spravrowanąpr7.śz opiekunódopiekunki dziecięce, pielęgniarza/pielęgniarki.

Z. żłŃeV. zapewnia sobie prawo do łączenia grup o czym informuje wcześniej rodziców
(ogłoszenie, informacj a usba).

§12

1. Wszyscy pracownicy Żłobka są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństvła i higieny zgoclnie

z obowiązującymi przepisami.

2. Dziecko korą,stające z usług Żłobką może być odebrane pr?.ez rodzicódopiekunów
prawnych lub osobę przeznich upoważnionązńryankttr 3.

§13

Skreślenie dzieckaz lisly dzieci korzystającychzusĘ Żłobkamożie nasĘtić wprzypadku:

1) Nie uregulowania ptzez rodziców/opiekunów prawnych dńęcku wymĘanych opłat za
korzystanie zę iLłobką o których mowa w § 9 pkt 4.

2) Nie zgłoszenie się dziecka do 5 dni roboczych od momenfu dwukrotrego poinformowania' 
rodziĆatopiekunów prawnych pisemnie bądź telefonicznie o przyjęciu dziecka do Złobka.

3) Nie zgloszeńe się dziecka do 5 dni roboczych od momentu wręczenia rodziconr/opiekunom
prawnym dokumentów doĘczących przyjęcia dziecka (umową wyprawĘ upoważnienie do

odbioru dziecka i inne) bez podaniapruyczyoy nieobęcności.

4) Na wniosek rodzica/opiekuna prawrrego z praycTyn nieprzewideianych zachowując okres
wypowiedzenia przewidzianego w umowie, o której mowa w § 9 pkt z.Regulaminu,
u * prrypadku Ózęstych chorób dziecka zgłoszenie zamiaru rczygnacji ze Żłobka przed
pierwsz5rm dni em rniesiąca.

5) Nie przyjęcia propozycji wolnego miejsca w Złobku. Ponorryne wpisanie dziecka na listę
oczekujących nasĘf z chwilą zlożnńakarĘ zapisu.

6) Nie ńażeniapisemnej rerygnacji z miejsca w terminie 5 dni roboczych od ofizymania karty
informacyjnej ptryjęcia dziecka do Złobka zgodnie z rałącmilrlęm nr 5 niniejszego
Regulaminu.

7) Ronviązania umowy z prTycTyn irrnych niz opisane w pkt 1, 2, 3 .



Rozdzial III
ZadaniaizakresdziałaniapracownikówŻLloblg

§14

1. Zńańai obowiązki dyrektora określa statut 7-łobka.

2. Dyrektor określa zakres obowiązków i uprawnień zatrudnionych pracowników.

§15

Dyrektor wykonuje swoje zańańa przy współpracy pracowników zatrudnionych do wspólnej
obsługi adminisftacyjnej, finansowej i organtzacylnej niektórych jednostek organizacyjnych
Gminy Miasta Głowno oraz stanowisk pomocniczychi obsługi Żłobka.

§16

1. ZadaniaDyrektora określa § 9 statuttl. Do jego aadńnńezy w szczególności:

1) Kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczychi finansowychŻłobka zgodnie
z obowiąąuj ącymi prząisarri.

2) Organizowanie i tworzenie warunków pracy ŻłoUt<a w szczególności zapewnienie
prawidłowej organizacj i stanowisk pracy.

3) Pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

4) Kierowanie bieżącymi Żłobka i wydawanie z fym zlńązanych poleceń
izarzSzei.

5) Sprawowanie nadzoru nad realizacj ązadathZłobka.

6) Czuwanie nad ptzeshzeganiem prz:ęz pracowników Żłobka przepisow pfa\rą tegutaminów
wewnętrznych oraz zalcresów czynności dla personelu.

7) Prawidłowe gospodarowanie mieniem Złobka.

8) Rozpatrywanie skarg i zażńęń oraz wniosków od rodzicódopiekunów pra\ilnych dzieci
llcąszcząąpych do żłobka.

9) Nadzór nad szf,<oleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra§y.

10) Wykonywanię wszelkich czynności wyniĘących z działalności Statutowej ŻłoUta.

§17

1. Do zńĄńOpiekuna/Opiehmki dziecięcej zatrudnionej wZłobku naleĘ:

1) Opieka pielęgnacyjną wychowawcza i edukacyjna dzieci.

2) Tworzenie warunków wspomąających rozwój dńeei ich zdolności i zainteresowania
poptzęz obserwację i kontakt indywidualny.

3) Opracowywanie rocznych i miesięczrych planów zajęć oruz ich realizacja.

4) WspóĘrac a z rcdzicalń 1Ń opiekunami prawnymi"

5) Dbanie obezpieczshstwo dzieci.

6) Nadzór nad przestrzeganiem ustalonego porządku dnia.



7) Obowiąąekprzyjmowania i wydawaniadzieci zgodnie zprzyjertymiprocedurami.

8) Prowadzenie ewidencji obecności dzięci.

9) Przejmowanie obowią4ków zgodnie z wprowadzonym systemem zasĘpstw.

t0) Wykonywanie innych poleceń shźbowych zleconych przęz Ęrektora hobka lub osoĘ
peŁriącą zastępstwo.

2. Do zńańPielęgniarki zatrudnionej w Złobku naleĘ:

1 ) Ścisła współpraca z Dyrektorem.

2) Odpowiada i czuwa nad beąpieczeństwem dzięci przebywająpych w Żłńku.
3) Wykonuje prace pielęgnacyjne, opiekuńczo - wychowawczę oraz edukacyjne.

4) Sfwarza warunki wspomagające rozwój orazzdolności i zairrteresowanią dzięci.

5) Czuwa nad prawidłowyn żywieniem dzieci.

6) Pomaga przy wydawaniu posiłków.

7) WspóĘracuje z rcdńcami lub opiekunami prawnymi.

8) Nadzoruje przestrzeganie ustalonego porządku dnia

9) Dba o wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

10) Kwartalnie przeprowadza bilans (mierzenie, wazenie oraz kontrola stanu czystości skóry
i głowy dziecka), atakże spotząńzadokumentację wfym zakresie.

l l) Prowadzi profilaktykę prozdrowotrą np. przeciwko odparzeniom od pieluszek.

12) Prowadzi Ęesfi zaśńńczńwystawionych wzez lekarzy.

13) Udeiela pierwszej pomocy, mierzy temperaturę, dezynfekuje rany iĘ.
14) Sporządza sprawozdania do ins§rtucji nadzorującej Złobek.

15) Zgłasza ilości dzięci korrystających z posiłków danego dnia.

16) Przyjmuje i wydaje dzieci zgodnie zptzyjęĘmiprocedurami.

17) Prowadzi ewidencję obecności dzięci.

l8) Przejmuje obowipki zgodnie z vrprowadzonyrr systemem zastępstw.

19) Wykonuje inne polecenia służbowe zlecone przez Dyrektora Żłoaka lub osobę pełniącą
zastępstwo.

3. Do zńńWomej zatrudnionej wŻłobku na|ery:

1 ) Utrąanywanie w czystości wszystkich pomiesz częń Żłabka.

2) Dostarczanie posiłków na sale oftu pomoc prry ichwydawaniu.

3) Sprzątanie po posiłkach.

4) Dbałość o stan sprzętu, zabawek, śliniaczków.

5) Zmywanie i wyparzanie naczryń.

6) Zastępowanie opielrunki wprzypadku jej nieobecności na sali.

7) Dbałość o stan sanitarno - higienicary pomieszczeĄ w tym dezynfekcję nocników.

8) Dbałość o czystość oraz zl.ńartę pościeli.



9) Przygotowpvanie rzęOry przeznaszony ń do prania.

l0) Przygotowanie sypialni do lezakowania

1l) Dbanie o ład i porządek w pomieszczeniach gospodarczych.

12) Pruejmowanie obowiązków zgodnie z wprowadzonym systemem zastępstw.

13) \I/ykonywanie innych poleceń sfuzbowych zleconych pruęz Dyrektora Żłobt<a lub osobę
pełniącą zastępstwo.

§18

1. Pracowni cy Złobkamają obowiąek:

1) Przestrzegń zatądzeń wewnętrznych i regulaminów wydawanychptzezDyrektora Żłobka.

2) Przestrrsgać ustalonego porządku pracy.

3) Przestrzegać zasad beryieczeństwa i higieny pracy.

4) Pruestłzegaó ustalonego §zasu pracy.

5) Przestrzegac tajemnicy służbowej.

2. Pracownicy Żłabkasą zobowiązani do:

1) Wykonywania pracy starannie i sumiennie.

2) Wykonywania poleceń służbowych.

3) Podnoszenia poziomu *i"d"y ogólnej i zawodowej ataz przestzegańa przepisów
doty cz,ąsy ch funkcj onowania Żłobha.

4) Ptzestrzegania Kodeksu Etyki Pracowników Żłobka.

prawa rodziców 
' 
*"tiiffililrących z opieki illobl<a

§19

1. Dziecko korzystające z opieki Żłoaha m& prawo do korzystania ze świadczeń opiekuńczycĘ
pielęgnacyjnych i edukacyjnych realizowanych na terenie placówki.

2. Rodzicelopiekunowię prawni dziecka korzystającego z opieki Złobkamają prawo do:

1) Pehej i rzetelnej inforrrracji natemat reńizĄimiesięcznego planu zajęcw grupach.

2) Pełnej i rzetelnej informacji natematrozrłroju psychofizyca7ęga dziecka.

3) Wnoszenia skarg i wniosków orazzastłzeżeń w zakręsie wykonywaniazadńptzęzŻłobek.

3. Skargi i vmioski omz zaslrzężęńą o których mowa w ust. 2 pL<t 3 można składac w formie
pisemnej be4ośrednio do Dyrekto ra Żłobka.

4. lnformację dotyczącą możliwości składania skarg i wniosków oraz r-xtrzeżeń w sprawach
opisanych w § 19 pk1 2, Dyrektor ZŁobka zalńęszcza na tablicy ogłoszeń lub pruekazuje do
wiadomości rodziców lub opiekunów prawrrych dzieci, korą,stającyehzusług ilłńkąw inny
dostępny sposób.
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5. Dyrektor Żłobka organizuje spotkania z rcdńcamilopiekunami prawnymi dzięcka w celu
wymiany inforrnacji oraz form wspóĘracy.

Rozdział V
Warunki współdziałania z innymi ins§rtucjami

§20

Żłobękwspółdział aw rcalizacji swoich zńaństatutowych z:

1) innymi żłobkami,

2) przedszkolami,

3) Ośrodkami Pomocy Społecznej,

4) ins§,tucjami, organizacjami i stowarzyszęniami działającymi lnatzęr;z dziecka i społeczności
lokalnej.

§21

Następuj ąc e zńączrlikt stanowią integralną część ni ni ej szego Regulaminu:

l) Zńącmik nr l Karta zapisu dzięckado Miejskiego Żłobka w Głownie.

2) Zńącantktlr }Wz$t umowy w sprawie korzystania z usług Miejskiego Żłobkaw Głownie.

3) Zńącznlknr 3 Upowaznienie do obioru dzięcka.

4) Zńączrrtk nr 4 Wycią ż. procedury wewnęfiznej egzekwowania naleaności
cywilnoprawnych Miej skiego Żłobka w Głownię.

5) Zńącz:tknr 5 Karta informacyjnaprzyjęciadziecka do Miejskiego Złobka w Głownie.

6) Załącz,ttknr 6 Oświadczęńe o zapoananiu się ze Statutem, Uchwałami oraz Regulaminami.

7) Załączatk nr 7 Rejestr dzienny godzinowego pobytu dziecka w Miejskim Złobku
w Głownie.

Głowno, dn. 30.01.2019 r.

Dyrektoruia*ffi
Edyta §euru:an

{- Ęurmistrzi us4$g,
Uzgodniono..... 

'\...;....
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