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Rozdział I. 

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady 

funkcjonowania Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie Szczecińskim. 

2. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności: 

1) organizację pracy Żłobka, w tym czas pracy Żłobka, ramowy rozkład dnia 

pobytu dziecka w Żłobku oraz obsadę osobową Żłobka; 

2) zasady funkcjonowania Żłobka; 

3) zakres współpracy ze Żłobkiem oraz dostęp do informacji o rozwoju dziecka, 

warunkach i sposobie udzielania świadczeń przez Żłobek – rodzicom, 

opiekunom prawnym lub innych osobom, którym sąd powierzył sprawowanie 

opieki nad dzieckiem, zwanymi dalej „Rodzicami”; 

4) organizację opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym: 

a) prawa i obowiązki Rodziców; 

b) prawa dziecka; 

c) obowiązki Żłobka w razie nieszczęśliwego wypadku. 

3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o: 

1) Żłobku – należy przez to rozumieć Żłobek Miejski „Leśna Polana”                            

w Stargardzie Szczecińskim; 

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Żłobka Miejskiego                         

„Leśna Polana” w Stargardzie  Szczecińskim. 

 

§ 2 

1. Żłobek działa na podstawie:  

1) Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1457 j.t.), 

2) Uchwały  Nr XLI/486/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim               

z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Statut Żłobka Miejskiego                            

w Stargardzie Szczecińskim; 

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.           

Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); 

4) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                             

(Dz. U. z 2008 r. Nr 233, poz. 1458 z późn. zm.); 

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,                      

poz. 1240 z późn. zm.); 

6) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego. 

2. Dokumentami związanymi z Regulaminem są: 

1) Statut Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie Szczecińskim, 

2) Regulamin Pracy Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie 

Szczecińskim, 

3) Regulamin Wynagradzania Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie 

Szczecińskim, 

4) Zarządzenia i polecenia Dyrektora dotyczące organizacji i zarządzania                       

w Żłobku Miejskim „Leśna Polana” w Stargardzie Szczecińskim, 

5) Zakresy czynności pracowników Żłobka. 
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§ 3 

1. Żłobek jest miejską jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 

wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność                        

na terenie Gminy - Miasta Stargard Szczeciński, działającą w obrębie Miasta Stargard 

Szczeciński. 

2. Bezpośredni nadzór nad Żłobkiem sprawuje Prezydent Miasta Stargard Szczeciński, 

zwany dalej Prezydentem Miasta. 

3. Siedziba Żłobka mieści się w budynku na os. Zachód A4 w Stargardzie Szczecińskim. 

4. Żłobek prowadzi działalność w budynku wskazanym w ust. 1 oraz w budynku  

usytuowanym przy ul. Krasińskiego 5 w Stargardzie Szczecińskim. 

 

§ 4 

1. Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.  

2. Opieka w Żłobku może być sprawowana nad dziećmi do ukończenia roku szkolnego,                  

w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe                           

lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. 

 

Rozdział II. 

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji. 

 

§ 5 

1. Cele Żłobka: 

1) zapewnienie dzieciom opieki pielęgnacyjnej i wychowawczo – edukacyjnej 

odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Żłobka; 

2) stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, pobudzanie aktywności 

psychoruchowej w celu wszechstronnego rozwoju; 

3) zapewnienie dzieciom w  czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku 

wyżywienia; 

4) wspieranie dziecka w osiągnięciu gotowości przedszkolnej. 

2. Zadania Żłobka: 

1) tworzenie dzieciom optymalnych warunków umożliwiających jak najlepszy 

rozwój psychiczny, fizyczny i poznawczy; wspieranie aktywności dziecka 

wyrażonej poprzez różne formy ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej; 

2) stworzenie warunków do rozwijania samodzielności w zakresie podstawowych 

czynności samoobsługowych; 

3) działania profilaktyczne, promujące zdrowie i edukację proekologiczną; 

4) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka; 

5) tworzenie okazji do prezentowania swoich osiągnięć; 

6) współdziałanie z Rodzicami w procesie wychowawczym dziecka. 

3. Sposób realizacji celów i zadań: 

1) Żłobek realizuje zadania poprzez zapewnienie dziecku opieki i warunków 

bytowych zbliżonych jak najbardziej do warunków domowych odpowiednio 

do jego potrzeb i możliwości placówki; 

2) prowadzone zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne uwzględniają 

rozwój psychomotoryczny dziecka i są dostosowane odpowiednio do wieku; 

3) zadania programowe realizowane są poprzez organizowanie zabaw 

ukierunkowujących na rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym 

potencjałem i możliwościami rozwojowymi; 

4) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak 

najdłuższy pobyt dzieci w ogrodach Żłobka, podczas których są pod stałą 

opieką fachowego personelu; 
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5) w Żłobku nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich                    

ani podawania farmaceutyków, poza lekami przeciw gorączkowymi, za zgodą 

Rodziców; 

6) w razie stwierdzenia zachorowania w trakcie pobytu dziecka w Żłobku, 

Dyrektor lub opiekun informuje Rodziców o jego stanie. Rodzice dziecka,                   

na wezwanie Żłobka mają obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka                      

z placówki; 

7) obowiązek przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka ciąży                               

na Rodzicach. Rodzice przyjmują odpowiedzialność prawną                            

za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego i odbieranego ze Żłobka przez 

upoważnioną przez nich osobę.   

4. Opieka nad dziećmi sprawowana jest przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych i uprawnieniach oraz wymaganiach zdrowotnych określonych 

odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział  III. 

Organizacja działalności Żłobka. 

 

§ 6 

1. Żłobkiem kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektor kieruje Żłobkiem jednoosobowo i reprezentuje go na zewnątrz. 

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników administracji i obsługi. 

4. Obsługę w zakresie pełnej księgowości wykonuje Główny Księgowy Żłobka. 

5. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą Żłobek jako pracodawcę jest 

Dyrektor. 

  

 § 7 

1. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6
00

 do 16
30

. 

2. Do realizacji celów statutowych Żłobek posiada odpowiednie wyposażenie oraz 

ogrody – place zabaw – urządzone odpowiednio do potrzeb i obowiązujących 

wymagań. 

3. Żłobek przystosowany jest do przyjęcia 193 dzieci. 

4. W Żłobku funkcjonuje 7 grup dziecięcych: 

1) Żłobek na os. Zachód A4: 

a) SKRZATY,   

b) JEŻYKI, 

c) SMERFY, 

2) Żłobek przy ul. Krasińskiego 5: 

a) BIEDRONKI, 

b) MOTYLKI, 

c) PROMYKI, 

d) PSZCZÓŁKI. 

7. Dopuszcza się łączenie grup dziecięcych dla celów organizacyjnych. 

8. Organizację pracy dla poszczególnych grup dziecięcych w Żłobku określa „Ramowy 

Rozkład Dnia” (zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekunowie poszczególnych grup dziecięcych 

ustalają szczegółowy plan dnia, obejmujący prowadzenie zajęć edukacyjno                                        

- wychowawczych, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. 

10. W każdej grupie dziecięcej prowadzone są tygodniowe oraz miesięczne plany pracy. 
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§ 8 

1. Zakres świadczeń udzielanych przez Żłobek określa Umowa (załącznik Nr 3 do niniejszego 

Regulaminu) zawierana pomiędzy Rodzicem, a Żłobkiem reprezentowanym przez Dyrektora. 

2. Zasady przyjmowania dzieci do Żłobka: 

1) przyjęć do Żłobka dokonuje Dyrektor na podstawie „Kart zgłoszenia dziecka                           

do Żłobka” w miesiącu maju każdego roku; 

2) Rodzic dziecka w celu zapisania dziecka do Żłobka składa w kwietniu każdego roku 

Dyrektorowi „Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka”, stanowiącą zał. Nr 2                           

do niniejszego Regulaminu;  

3) kwalifikację kart przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, którą w miesiącu maju 

powołuje Zarządzeniem Dyrektor; 

4) Komisja Kwalifikacyjna pracuje w oparciu o „Regulamin pracy Komisji 

Kwalifikacyjnej” zatwierdzony przez Dyrektora; 

5) dzieci w Żłobku zapisywane są do grup dziecięcych według ich zbliżonego wieku oraz 

rozwoju psychofizycznego; 

6) w dniu przyjęcia do placówki, dziecko powinno posiadać aktualne zaświadczenie 

lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczęszczania do Żłobka oraz 

obowiązujące szczepienia ochronne udokumentowane wpisem do książeczki zdrowia 

dziecka; 

3. Sprawy sporne i odwołania od ustaleń Komisji Kwalifikacyjnej przy naborze 

podstawowym i uzupełniającym rozpatruje Dyrektor. 

4. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

5. Dyrektor w miarę posiadanych wolnych miejsc, może przyjmować dzieci w ciągu całego 

roku. 

 

§ 9 

1. Rada Miejska w drodze uchwały ustala: 

1) miesięczną wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości                                

22 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w dniu 31 grudnia 

poprzedniego roku; 

2) maksymalną miesięczną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką 

Żłobka do kwoty stanowiącej 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę 

obowiązującą  w dniu 31 grudnia poprzedniego roku; 

3) opłatę za wydłużony pobyt dziecka. 

2. Za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku, niezależnie od przyczyny, miesięczna 

opłata za wyżywienie ulega zmniejszeniu o wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalonej 

przez Dyrektora. 

3. W przypadku przerwy w pracy Żłobka, albo usprawiedliwionej nieobecności dziecka                                 

w Żłobku z powodu pobytu w szpitalu lub sanatorium, miesięczna opłata stała ulega 

zmniejszeniu za każdy roboczy dzień nieobecności dziecka w Żłobku o kwotę stanowiącą 

wynik podzielenia miesięcznej opłaty stałej przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu. 

 

§ 10 

Uchylanie się od obowiązujących wpłat, po ustnym lub telefonicznym przypomnieniu przez 

Dyrektora Żłobka o zaległej opłacie i wyznaczeniu dodatkowego 7 – dniowego terminu 

wpłaty wraz z ustalonymi odsetkami, spowoduje natychmiastowe skreślenie danych dziecka               

i uniemożliwienie dalszego pobytu dziecka w Żłobku. 
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Rozdział IV.  

Zakres obowiązków wszystkich pracowników Żłobka. 

 

§ 11 

1. Personel Żłobka zatrudniony jest zgodnie ze strukturą organizacyjną wraz z podziałem                

na stanowiska pracy, wprowadzaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński. 

2. Personel Żłobka podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 

3. Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się                 

do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa                

lub umową o pracę. 

4. Pracownik jest zobowiązany w szczególności: 

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy; 

2) przestrzegać regulaminów i zarządzeń wewnętrznych; 

3) przestrzegać instrukcji kancelaryjnej; 

4) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych; 

5) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy 

informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 

6) przestrzegać ochrony danych osobowych; 

7) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 

8) współpracować w zakresie zastępowania współpracowników podczas urlopu                          

i choroby; 

9) doskonalenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, udziału w organizowanych 

szkoleniach; 

10) współpracy z innymi pracownikami Żłobka i instytucjami zewnętrznymi w zakresie 

realizacji zadań statutowych Żłobka. 

5. Obsada personelu uzależniona jest od liczby zapisanych dzieci i utworzonych grup 

dziecięcych. 

6. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy określają zakresy czynności.  

7. Szczegółowy wykaz stanowisk, wymaganych kwalifikacji i wynagrodzeń określa 

„Regulamin Wynagradzania”. 

 

§ 12 

1. Dyrektor kieruje Żłobkiem i odpowiada za realizację zadań, w szczególności za: 

1) sprawną i zgodną z przepisami prawa pracę Żłobka; 

2) ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Żłobka; 

3) wydawanie zarządzeń i regulaminów dotyczących działalności Żłobka; 

4) podział zadań i kompetencji pomiędzy pracowników oraz właściwy dobór kadr                             

z wymaganymi kwalifikacyjnymi; 

5) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny i porządku pracy, 

6) sporządzanie informacji, analiz, sprawozdań i bilansów potrzeb, w tym projektów 

finansowo – rzeczowych oraz inwestycyjnych związanych  z zakresem realizowanych 

zadań; 

7) ponoszenie odpowiedzialności  za prawidłowe wykorzystanie środków określonych                 

w planie finansowym; 

8) organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi Żłobka.  

2. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Żłobka. 

3. W czasie jego nieobecności obowiązki dyrektora przejmuje osoba przez niego wyznaczona. 
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§ 13 

1. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy: 

1) reprezentowanie Żłobka w kontaktach zewnętrznych; 

2) dokonywanie czynności prawnych i składanie oświadczeń woli w imieniu organu 

prowadzącego na mocy udzielonych pełnomocnictw i upoważnień; 

3) prawidłowa realizacja polityki kadrowej i płacowej Żłobka; 

4) dokonywanie oceny pracy pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa; 

5) dbałość o powierzony majątek; 

6) sporządzanie planu finansowego Żłobka; 

7) zatwierdzanie sprawozdania z realizacji zadań Żłobka oraz z wykonania budżetu; 

8) realizacja i przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej 

oraz przepisów o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych. 

2. Dyrektor kieruje Żłobkiem poprzez wydawanie Zarządzeń. 

3. Dyrektor posiada prawo do podpisywania dokumentów w pełnym zakresie udzielonego 

pełnomocnictwa. 

4. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa innym pracownikom do podpisywania 

określonych dokumentów, z wyłączeniem zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych. 

5. Dyrektor nie zmieniając struktury organizacyjnej ma prawo łączenia poszczególnych 

stanowisk w sposób odmienny, o ile zapewnia to racjonalniejsze wykorzystanie kadry                              

i nie narusza obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 

§ 14 

1. Na strukturę organizacyjną Żłobka składają się: 

1) Dział wychowania, opieki i edukacji; 

2) Dział administracyjny 

3) Dział gospodarczy; 

4) Dział finansowy. 

2. W Dziale wychowania, opieki i edukacji tworzy się następujące stanowiska pracy: 

1) starszej pielęgniarki; 

2) starszego opiekuna; 

3) pielęgniarki; 

4) opiekuna 

5) młodszego opiekuna. 

3. W Dziale administracyjnym tworzy się następujące stanowiska pracy: 

1) samodzielnego referenta ds. administracyjnych; 

2) starszego specjalisty ds. kadrowych; 

3) starszego informatyka. 

4.W Dziale gospodarczym tworzy się następujące stanowiska pracy: 

1) kierownika gospodarczego ds. żywienia, bhp i ppoż.; 

2) zastępcę kierownika gospodarczego; 

3) starszego intendenta; 

4) stanowiska pomocnicze i obsługi. 

5. W Dziale finansowym tworzy się następujące stanowiska pracy: 

1) głównego księgowego; 

2) zastępcy głównego księgowego. 
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ROZDZIAŁ V. 

Prawa i obowiązki Rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka. 

 

§ 15 

1. Do podstawowych obowiązków Rodziców należy: 

1) przestrzeganie Statutu Żłobka, niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu 

Wewnętrznego Rodziców; 

2) przestrzeganie uchwały w sprawie ustalenia opłat w Żłobku prowadzonym przez 

Miasto Stargard Szczeciński; 

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub upoważnioną przez Rodziców 

pełnoletnią osobę,  zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 

4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku; 

5) bezzwłoczne odbieranie dziecka ze Żłobka w razie wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych, np. wysoka gorączka, wymioty, biegunka; 

6) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Żłobku, wyżywienie, dodatkową 

opłatę za pobyt w wymiarze wydłużonym, tj. ponad 10 godz. 

2. Rodzice dziecka zobowiązani są do zapoznania się z treścią zarządzeń, ogłoszeń, 

komunikatów, doraźnych ustaleń Dyrektora i stosowania się do nich. 

3. Rodzice dziecka zobowiązani są w miarę możliwości do uczestniczenia w zebraniach 

Rodziców organizowanych w Żłobku. 

 

§ 16 

1. Do podstawowych praw Rodziców należy: 

1) uzyskiwanie na bieżąco pełnej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka; 

2) uzyskiwanie porad i wskazówek od opiekunów i pielęgniarki w razie wystąpienia 

trudności wychowawczych oraz doborze metod w udzielaniu dziecku pomocy; 

3) uzyskiwanie informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach; 

4) włączanie się w organizację imprez okolicznościowych dla dzieci w Żłobku; 

5) kierowanie do personelu Żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka; 

6) organizowanie Rady Rodziców, której zakres działania opisany jest                                    

w Regulaminie Wewnętrznym Rodziców Żłobka Miejskiego „Leśna Polana”                   

w Stargardzie Szczecińskim; 

7) wnoszenie skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez 

Żłobek. 

2. Skargi i wnioski oraz zastrzeżenia, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt. 7) można składać                

w formie ustnej i  pisemnej bezpośrednio do Dyrektora. 

3. Informację dotyczącą możliwości składania skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w sprawach 

opisanych w ust. 1 pkt. 7) Dyrektor zamieszcza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje                              

do wiadomości Rodziców, korzystających z usług Żłobka, w inny dostępny sposób. 

 

§ 17 

1. Rodzice dziecka chodzącego do Żłobka, mogą wchodzić do sal pobytu dzieci,                           

po wcześniejszym umówieniu się z Dyrektorem lub starszym opiekunem grupowym/starszą 

pielęgniarką grupową. 

2. Dzieci nie można pod żadnym pozorem przymuszać do jedzenia. Posiłki należy 

zorganizować i podawać dzieciom w Żłobku w taki sposób, aby zachęcały dzieci do jedzenia. 

3. Dzieci w każdym czasie pobytu w Żłobku mają zapewniony dostęp do napojów (herbaty, 

soków, kompotów, wody). 
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§ 18 

Dziecko powinno być zaopatrzone przez Rodziców w: 

1) domowe obuwie, z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym, 

2) pampersy, 

3) oznakowana pidżamkę, 

4) bieliznę osobistą i odzież na zmianę, 

5) inne niezbędne artykuły potrzebne do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych 

i edukacyjnych ustalone przez Dyrektora. 

 

§ 19 

1. Dziecko korzystające z opieki Żłobka ma prawo do: 

1) korzystania z usług Żłobka w zakresie zapewniającym prawidłowy rozwój 

dziecka, oparty na standardach opieki; 

2) równego traktowania; 

3) opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej                             

i psychicznej; 

4) nietykalności fizycznej; 

5) poszanowania tradycji kulturowej, religijnej z poszanowaniem zwyczajów; 

6) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw; 

7) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy; 

8) odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego. 

2. Przebywające w Żłobku dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

3. Koszt ubezpieczenia dzieci ponoszą Rodzice zgodnie z obowiązującą umową z zakładem 

ubezpieczeń i wg określonego wariantu. 

4. Dziecko uczęszczające do Żłobka ze względu na bezpieczeństwo nie może nosić biżuterii, 

ani innych niebezpiecznych przedmiotów. 

 

Rozdział   VI.  

Procedury Bezpieczeństwa Dzieci w Żłobku  

 

§ 20 

1. Celem głównym  wprowadzenia Procedur Bezpieczeństwa Dzieci w Żłobku Miejskim 

„Leśna Polana” w Stargardzie  Szczecińskim jest troska o zdrowie każdego dziecka objętego 

opieką naszej placówki. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka, 

opiekunki i pozostały personel Żłobka są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi 

procedurami. 

2. Pracownicy Żłobka oraz Rodzice zapoznawani są z Procedurami Bezpieczeństwa Dzieci                   

w sposób ogólnie przyjęty w Żłobku. 

3. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników załączone do Procedur. 

4. Listy obecności rodziców/opiekunów prawnych z zebrań organizowanych we wrześniu, 

stanowią potwierdzenie zapoznania z ww. procedurami. 

5. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków Żłobka, Rodzice                           

i Personel Placówki są zobligowani do współpracy i wzajemnego poszanowania praw                           

i obowiązków wynikających z niniejszej Procedury. 

6. Wszelkie zmiany w opracowanych Procedurach Bezpieczeństwa Dzieci w Żłobku, można 

dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców. Proponowane zmiany nie 

mogą być sprzeczne z prawem. 

7. Na żądanie Rodziców Żłobek ma obowiązek udostępnić do wglądu dokumentację 

wewnętrzną w zakresie wpisów dotyczących dziecka. 
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Rozdział   VII.  

Postanowienia końcowe. 

 

§ 21 

1. Na cele statutowe Żłobka mogą być wnoszone darowizny w formie rzeczowej                            

lub gotówkowej. 

2. Darowizny gotówkowe wpłaca się na konto dochodów Miasta Stargard Szczeciński,                         

a rzeczowe, np. zabawki, sprzęt RTV i inne, przekazuje się bezpośrednio w siedzibie Żłobka. 

3. Zasady wnoszenia oraz rozliczania darowizn gotówkowych każdorazowo będzie określała 

umowa zawierana pomiędzy darczyńcą a Żłobkiem. 

4. Darczyńca może wskazać ogólny cel darowizny – na cele statutowe Żłobka                                    

lub skonkretyzowany – na zakup wskazanej usługi lub towaru, np. konkretnej grupy 

wiekowej, itp. 

5. Przyjęcie darów rzeczowych potwierdza Dyrektor lub pracownik i niezwłocznie 

wprowadza do odpowiedniej ewidencji. 

6. Za zagospodarowanie darów rzeczowych i wpłat gotówkowych zgodnie z wolą darczyńcy 

odpowiada Dyrektor. 

7. Na każde żądanie darczyńcy, Dyrektor obowiązany jest udzielić wyczerpujących 

informacji, a także okazać dokumenty potwierdzające wykonanie (zrealizowanie) celu 

zgodnego z życzeniem darczyńcy. 

8. Przyjęcie jakichkolwiek darów na cele statutowe Żłobka w sposób nieudokumentowany 

jest niedopuszczalne. 

 

§ 22 

1. Na terenie Żłobka obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1) palenia tytoniu; 

2) spożywania napojów alkoholowych; 

3) przebywania osób nieuprawnionych i nietrzeźwych; 

4) prowadzenia działalności nie związanej z celem i zadaniami Żłobka, przechowywania 

substancji łatwopalnych, trujących lub szkodliwych dla zdrowia; 

5) naruszania innych powszechnie obowiązujących zakazów. 

 

§ 23 

Dyrektor obowiązany jest udostępnić każdemu Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego 

„Leśna Polana” w Stargardzie Szczecińskim. 

 

§ 24 

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania. 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Ramowy rozkład dnia. 

2. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka. 

3. Wzór Umowy. 



Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Organizacyjnego 

Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” 

w Stargardzie Szczecińskim 

 

 
R A M O WY   R O Z K Ł A D   D N I A 

  

6
00

 – 8
00 Przyjmowanie dzieci. Zabawy dowolne, gry stolikowe, indywidualne według 

potrzeb i zainteresowań wychowanków. 

 

8
00

 – 8
30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku. 

 

8
30

 – 9
00 Śniadanie 

 

9
00

 – 9
15 Toaleta dzieci. 

 

9
15

 – 10
00 Realizacja zadań edukacyjnych dostosowana do wieku rozwojowego dziecka 

poprzez zajęcia indywidualne lub grupowe: zajęcia dydaktyczne, programowe                

- wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, 

werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej. 

10
00

 – 11
15 Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu.               

W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, 

słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej, czytanie bajek.   

 

11
15

 – 11
30 Toaleta dzieci, przygotowanie do posiłku. 

 

11
30

 – 12
00 Obiad 

 

12
00

 – 12
15 Toaleta przed snem i przygotowanie dzieci do odpoczynku. 

 

12
15

 – 14
00 Sen dzieci. 

 

14
00

 – 14
30 Ubieranie dzieci, toaleta, przygotowanie do posiłku. 

 

14
30

 – 14
45 Podwieczorek 

 

14
45

 – 15
00 Toaleta dzieci. 

 

15
00

 – 16
20 Zabawy dowolne według zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi. Kontakty 

indywidualne z Rodzicami. Rozchodzenie się dzieci. 

 

Ramowy rozkład dnia dla grupy niemowlęcej jest dostosowany do indywidualnych potrzeb 

dziecka, np. karmienie, spanie, toaleta. 

Informujemy, że nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się ramowego rozkładu dnia. 

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności                      

od potrzeb, np. imprezy okolicznościowe, uroczystości żłobkowe. 

  



 Załącznik nr 2 

 do Regulaminu Organizacyjnego 
 Żłobka Miejskiego „Leśna Polana”  

 w Stargardzie Szczecińskim 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA                                                     

Dziecka do Żłobka Miejskiego „Leśna Polana”                                       

w Stargardzie Szczecińskim  
 

 

  

Proszę zaznaczyć poprzez wstawienie znaku  „X”,  preferowany budynek Żłobka 

osiedle Zachód A 4                            ul. Krasińskiego 5 

                                                                                                        

Dziecko będzie uczęszczało do żłobka (wpisać datę)   

  -   -     

 

Dziecko uczęszczało do żłobka w roku żłobkowym 2013/2014                     

                 Proszę zaznaczyć poprzez wstawienie znaku  „X”              TAK               NIE 

                   
1. Dane osobowe dziecka: 
 

PESEL                                     

           

  

Imię                                                                Drugie imię                                         Nazwisko 

 

 

    

 
Data urodzenia                                                        Miejsce urodzenia                           Obywatelstwo 

              

  

 
2. Dane dotyczące sytuacji rodzinnej dziecka: 

 

Dane matki/opiekunki prawnej dziecka           Dane ojca/opiekuna prawnego dziecka     

  

Imię                                       Nazwisko                                Imię                                        Nazwisko  

        

 
Telefon kontaktowy                                                               Telefon kontaktowy                                                 

 

 

  

 
Adres e-mail do kontaktu 

  

Miejsce pracy (pieczątka) / wynagrodzenie                         Miejsce pracy (pieczątka) / wynagrodzenie                 

 miesięczne brutto                                                                         miesięczne brutto                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 



Telefon służbowy                                                                   Telefon służbowy                                                 

 

 

  

 
Godziny pracy:                                                                      Godziny pracy:                                               

OD -                              DO - 

 

 OD -                              DO - 

 

 
Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego                           Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego 
 

Ulica                                                     Nr domu      Nr lokalu            Ulica                                             Nr domu   Nr lokalu 

            

 
Kod                                    Miejscowość                                      Kod                                     Miejscowość       

  -

   

         -       

 

Liczba dzieci w rodzinie                    Informuję, że do ww. żłobka uczęszcza obecnie rodzeństwo dziecka  

                      

 
                                                          Imię i nazwisko, rok urodzeni a 

 

3. Inne, zdaniem Państwa, ważne informacje o sytuacji rodzinnej dziecka  

 
………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………  

4. Informacje o stanie zdrowia dziecka 
Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalistyczną poradni, przychodni zdrowia? (jakiej? – powód) 

…………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       Czy dziecko jest uczulone na pokarmy, leki, inne alergie? (jakie?) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

       Inne ważne informacje o stanie zdrowia dziecka, wady rozwojowe, przebyte urazy, przewlekła choroba, pobyt                          

w szpitalu, inne (jakie?) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczenie: 
Oświadczam, że: 

1) wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są prawdziwe, 

2) niezwłocznie powiadomię dyrektora żłobka o zmianie danych zawartych w karcie zgłoszenia, 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych                                          

z przyjęciem dziecka do żłobka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

  -   -     

Stargard Szczeciński, dnia (wypełnia rodzic/opiekun prawny) 

 

 

Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego 
 

 

Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

6. Kwalifikacja lekarza (pozytywna, negatywna). 



……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

                                                 

  -   -     

                                                    Data przyjęcia karty zgłoszenia (wypełnia pracownik żłobka) 

                                                                

 

                                           Czytelny podpis pracownika żłobka przyjmującego kartę zgłoszenia 

 
7. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej przy Żłobku Miejskim „Leśna Polana” w Stargardzie 

Szczecińskim. 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu  ……………………………….. 201… r.: 

1. Zakwalifikowała        ………………………………………… od dnia …………..…  201 … r. 
                                                               (imię i nazwisko dziecka)     

do Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie Szczecińskim. 

 

2. Nie zakwalifikowała …………………………………………….. do ww. żłobka z powodu 
                                                           (imię i nazwisko dziecka)     

…………………………………………………………………………………………………..……….. 

………………………………………………………………………………………………………..…  

Podpis przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej: 

Nazwisko i imię:                                                               Funkcja: 

1. ………………………………………………………        ………………………………………. 

2. ………………………………………………………        ………………………………………. 

3. ………………………………………………………        ………………………………………. 

4. ………………………………………………………        ………………………………………. 

5. ………………………………………………………        ………………………………………. 

6. ………………………………………………………        ………………………………………. 

7. ………………………………………………………        ………………………………………. 

 

Stargard Szczeciński, dnia ……………………………. 201… r.  
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Organizacyjnego 

Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” 

………………………………………………………                                                                             w Stargardzie Szczecińskim 
                         (pieczątka Żłobka) 

 

UMOWA Nr …..…………./201.. 

o świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski  

w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą na os. Zachód A 4 

prowadzony przez Gminę - Miasto Stargard Szczeciński 

na rok żłobkowy ….........../.................. 
 

zawarta w dniu …………………………..……….................... 201... r. w Stargardzie Szczecińskim pomiędzy: 

Żłobkiem Miejskim w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą na os. Zachód A 4, zwanym dalej „Żłobkiem” 

reprezentowanym przez Dyrektora Żłobka Renatę Rucińską. 

a 

1) …………………………………………………………… (nazwisko i imię rodzica, opiekuna prawnego dziecka) 

 
2) …………………………………………………………… (nazwisko i imię rodzica, opiekuna prawnego dziecka) 

 
zamieszkałymi: ………………………………………………..........................………………..…………………. 

 

……………………………………………………………………………………….…………..……...…………. 
                      (dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu) rodziców, opiekunów prawnych dziecka, nr telefonu) 

legitymującymi się numerami dowodu osobistego: 

 

1) numer …………………………….………., PESEL ………………………..…………..….. . 

 

2) numer …………………….………………., PESEL ……………………….………….…… . 

 

zwanymi dalej „Rodzicem” 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie opieki pielęgnacyjnej oraz zajęć opiekuńczo – edukacyjnych przez Żłobek 

Miejski  

dziecku: ………………………………………………………………...…………..……….………...…….. 
                                                                       (imię i nazwisko dziecka) 

 

urodzonemu: …………………………………………………….………….…………………………….… 
                                                                  (data i miejsce urodzenia dziecka) 

 
§ 2 

1.  W ramach niniejszej umowy Żłobek zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa; 

2) zapewnienia dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w godz. od 6
00

 do 16
30

. 

3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć 

zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 

4) wspomagania wychowawczej roli rodziny; 

5) zagwarantowania zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami. 

 
§ 3 

1. W ramach niniejszej umowy Rodzic zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania zapisów Statutu Żłobka, Regulaminu Organizacyjnego Żłobka oraz Regulaminu 

Wewnętrznego Rodziców; 

2) przestrzegania innych zarządzeń dyrektora a dotyczących świadczeń realizowanych przez Żłobek, 

podawanych w formie komunikatów umieszczonych na tablicy ogłoszeń; 

3) aktualizacji danych dziecka dotyczących spraw istotnych dla zdrowia dziecka, m.in.: zaleceń lekarskich, diet 

żywieniowych i objawów alergicznych potwierdzonych pisemnie przez odpowiednich specjalistów; 
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4) osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka lub pisemnego upoważnienia innej osoby 

wskazanej w oświadczeniu. 

§ 4 

1. Rodzic zobowiązuje się do terminowych miesięcznych opłat ustalonych przez Radę Miejską w Stargardzie 

Szczecińskim, obejmujących: 

1) miesięczną wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 22% minimalnego wynagrodzenia                      

za pracę obowiązującą w dniu 31 grudnia poprzedniego roku; 

2) maksymalną miesięczną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka do kwoty 

stanowiącej 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą  w dniu 31 grudnia poprzedniego roku; 

3) opłatę za wydłużony pobyt dziecka. 

2. Niezawiadomienie personelu Żłobka do godz. 8
00

 danego dnia o nieobecności dziecka, uniemożliwia dokonanie 

zwrotu dziennej opłaty żywieniowej przeznaczonej na surowce żywieniowe. 

3. Podstawą stosowania opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, w stawce preferencyjnej jest zaświadczenie o prawie    

do zasiłku rodzinnego wydane przez właściwy organ. 

 

§ 5 

1. Termin uiszczania opłat wymienionych w § 4 ust. 1 upływa dnia 15 bieżącego miesiąca, a w przypadku 

pierwszego dnia pobytu dziecka w Żłobku opłatę uiszcza się tego samego dnia. 

2. Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku: 

1) przelewem na rachunek bankowy, na wskazany poniżej Nr konta bankowego:  

68 1240 3901 1111 0010 3713 9600 

z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, którego opłata dotyczy; 

2) bezpośrednio w kasie Żłobka na os. Zachód A 4. 

3. W przypadku przekroczenia terminu płatności naliczane będą ustawowe odsetki. 

4. Uchylanie się od obowiązujących wpłat, po ustnym lub telefonicznym przypomnieniu przez Dyrektora Żłobka                      

o zaległej opłacie i wyznaczeniu dodatkowego 7 – dniowego terminu wpłaty wraz z ustalonymi odsetkami, 

spowoduje natychmiastowe skreślenie danych dziecka i uniemożliwienie dalszego pobytu dziecka w Żłobku. 

5. Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia jednorazowej opłaty dot. grupowego ubezpieczenia dzieci od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w wysokości ustalonej przez ubezpieczyciela. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej i będą obowiązywać po 14 dniach od chwili 

ogłoszenia, poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Żłobku. 
 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8 

Umowa zostaje podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 
 

 

Żłobek Miejski w Stargardzie Szczecińskim                                 Rodzice/opiekunowie prawni 

 

 

 
                                                                                                                                          …………………………………...…………………………………….… 

                                                                                                                                                                                 (czytelny podpis) 

(pieczątka nagłówkowa Żłobka oraz pieczątka Dyrektora i podpis)              

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przeze mnie w momencie zapisania dziecka do Żłobka, w tym również tych 

uzupełnionych w przyszłości, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).       

 

                                                                                                  Rodzice/opiekunowie prawni 
 

 

 

 

                                                                                                                                           …………………………………...…………………………………….... 

                                                                                                                                                                                 (czytelny podpis) 
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…………………………………………  

           Nazwisko i imię Rodzica 

 

 

………………………………………… 

             Nazwisko i imię dziecka 

 

………………………………………… 

                 Adres zamieszkania 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem Żłobka Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim, 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLI/486/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia   

26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim, Uchwałą 

Nr XL/473/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka  w Żłobku 

Miejskim w Stargardzie Szczecińskim oraz Regulaminem Organizacyjnym Żłobka Miejskiego w 

Stargardzie Szczecińskim, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2014 z dnia 1 września 2014 r. 

Dyrektora Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie Szczecińskim w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie Szczecińskim. 

 

Przyjmuję do wiadomości i oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania zawartych                                  

w nich postanowień. 

 

 

 

 

………………………………………………. 

                 Data i podpis Rodziców 
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…………………………………………  

           Nazwisko i imię Rodzica 

 

 

………………………………………… 

             Nazwisko i imię dziecka 

 

………………………………………… 

                 Adres zamieszkania 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku 

mojego dziecka w mediach (prasa, telewizja, internet) w zakresie realizacji zadań związanych z promocją 

działalności Żłobka. 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

                 Data i podpis Rodziców 
 

 

 

 

 

 

 


