
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2016

 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie 
z dnia 1września 2016 r.

 

REGULAMIN
PORZĄDKOWY

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 W

 BARCZEWIE

z dnia 1 września 2016 roku

§ 1.



REGULAMIN PORZĄDKOWY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE

1. Żłobek w ramach sprawowanych świadczeń realizuje funkcję: opiekuńczą,
wychowawczą,  edukacyjną,  zgodne  z  obowiązującymi  normami
i standardami opieki nad dzieckiem zdrowym.

2. Personel  działalności  podstawowej  realizuje  zadania  zapewniające
bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.

3. Pozostałe  zadania  związane  z  działalnością  placówki  wykonuje  personel
pomocniczy.

§ 2.
1. Udzielane świadczenia obejmują:

1) wyżywienie,
2) usługi opiekuńczo – wychowawcze,
3) higienę snu i wypoczynku,
4) organizowanie  zajęć  dydaktyczno  -  wychowawczych  i  rozwojowych

w pomieszczeniach Żłobka i w miarę możliwości na wolnym powietrzu,
5) działania profilaktyki, promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych,
6) działania  na  rzecz  kształtowania  postaw  prospołecznych

i usamodzielniania się,
7) udzielania doraźnej pomocy medycznej,
8) bieżący kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

2. Zapewnienie wyżywienia poprzez:
1) sporządzanie  jadłospisów w oparciu  o obowiązujące  normy adekwatne

do  wieku  dziecka  i  uwzględniające  rodzaj  diety,  na  jakiej  dziecko
przebywa  (po  dostarczeniu  zaświadczenia  od  lekarza  o  konieczności
wprowadzenia diety eliminacyjnej),

2) przygotowywanie  posiłków  zgodnie  z  zasadami  Dobrej  Praktyki
Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu HACCP,

3) przestrzeganie  wymogów  sanitarnych  podczas  przygotowywania
posiłków,

4) estetyczne i higieniczne podawanie posiłków dzieciom,
5) ciągłe  doskonalenie  sposobu  zdrowego  żywienia  i  zasad  układania

jadłospisu.
3. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej promującej zdrowie poprzez:

1) zapewnienie właściwych warunków sanitarnych,
2) czuwanie nad stanem higienicznym dzieci,
3) obserwacja rozwoju psychofizycznego dzieci,
4) propagowanie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej,
5) kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych,
6) zapewnienie właściwego sposobu żywienia dzieci.

4. Bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi poprzez:
1) informowanie rodziców lub opiekunów prawnych o:

a) rozwoju psychofizycznym dziecka,
b) żywieniu,
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c) sposobie pracy z dzieckiem,
d) podejmowanych  przez  Żłobek  działaniach  wspierających  rozwój

dziecka.
2) propagowanie wśród rodziców wiedzy o:

a) wychowaniu,
b) racjonalnym żywieniu,
c) zapobieganiu chorobom.

3) podejmowanie wspólnych z rodzicami działań mających na celu:
a) wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci,
b) poprawę warunków pobytu dzieci w żłobku.

4) udzielanie doraźnej pomocy medycznej oraz podawania leków – zgodnie
z Procedurą bezpieczeństwa i zdrowia w  Żłobku Miejskim w Barczewie
z  dnia  1września  2016  r.  stanowiący  Załącznik  nr  1 do  niniejszego
Regulaminu.

§ 3.
1. Wnioski,  skargi  oraz  osoby  zainteresowane  Dyrektor  Żłobka  przyjmuje

w godzinach pracy w siedzibie Żłobka.

§  4.
1. Do  Żłobka  przyprowadza  się  tylko  zdrowe  dzieci.  Dzieci  chore

(przeziębione,  zakatarzone,  kaszlące)  nie  mogą  przebywać  w  grupie
z dziećmi zdrowymi. Opiekunka ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, dziecko poddaje się
ocenie  opiekunka.  Jeżeli  stwierdzi  się  jakiekolwiek  objawy  chorobowe
dziecko odsyła się wraz z rodzicem lub inną osoba upoważnioną do lekarza.

3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych w trakcie pobytu dziecka
w Żłobku, opiekunka natychmiast informuje rodzica telefonicznie o sytuacji.
Rodzic  jest  zobowiązany  w jak  najkrótszym możliwym terminie  odebrać
dziecko z placówki i udać się z nim do lekarza.

4. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicem, pogarszania się stanu
dziecka  i  nieobecności  rodzica,  opiekunka  ma  obowiązek  wezwać
pogotowie ratunkowe i niezwłocznie poinformować o tym fakcie rodziców.

5. Rodzice  dzieci  nie  uczęszczających  do  Żłobka  z  powodu  choroby  przed
ponownym  przyjściem  powinni  przedstawić  zaświadczenie  lekarza
o dobrym stanie zdrowia po przebytej chorobie.

6. Rodzice  obowiązani  są  informować  personel  Żłobka  o  każdym
zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka w Żłobku.

7. W  przypadku  podejrzenia  wystąpienia  choroby  zakaźnej  postępowanie
zgodne  z  Procedurą  bezpieczeństwa  i  zdrowia  w   Żłobku  Miejskim
w  Barczewie  z  dnia  1września  2016  r.  stanowiący  Załącznik  nr  1
do niniejszego Regulaminu..

§ 5.
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1. Po przyjęciu dziecka do Żłobka pozostaje ono pod stałą opieką fachowego
personelu przez cały okres pobytu, aż do odebrania go przez rodzica lub inną
upoważnioną osobę.

2. Szczegółowa  procedura  dotycząca  bezpieczeństwa  i  zdrowia  dzieci
w Żłobku Miejskim w Barczewie stanowi  Załącznik nr 1 do Regulaminu
porządkowego.

§ 6.
1. Jeżeli dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeżeli chodzi o dietę, higienę

snu,  warunki  rozwoju  psychomotorycznego  lub  emocjonalnego
rodzice/opiekunowie  prawni  winni  są  informować o tym fakcie  personel,
po  to,  aby  w granicach  możliwości  Żłobka  zapewnić  dziecku  optymalne
warunki rozwoju.

2. W  przypadku  konieczności  stosowania  specjalistycznej  diety  u  dzieci
z  alergiami  pokarmowymi  konieczne  jest  potwierdzenie  przez  lekarza
wskazówek dotyczących żywienia dziecka.

3. Jeżeli  dziecko korzysta z urządzeń lub aparatów, które winno nosić także
w czasie  przebywania  w Żłobku,  rodzice  mają  przekazać  je  personelowi
wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi.

§ 7.
1. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do pełnej i rzetelnej informacji na

temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach.
2. Personel  jest  obowiązany  do  informowania  rodziców  o  stanie

psychofizycznym, emocjonalnym dziecka, a także o odstępstwach od norm
rozwojowych właściwych dla rówieśników.

3. Jeżeli  zachowania  dziecka  wskazują  na  takie  odstępstwa  lub  jeśli
zachowania  objawiają  się  nadmierną  nadpobudliwością  czy  agresją
zagrażającą bezpieczeństwu życia lub zdrowia samego dziecka lub innych
dzieci i personelu Żłobka, wówczas personel informuje rodziców/opiekunów
prawnych  dziecka  oraz  Dyrektora  o  zaistniałej  sytuacji.  Czynności  te  są
dokumentowane w karcie obserwacji dziecka. Rodzic może być poproszony
o osobistą obserwację dziecka w grupie, najlepiej w sposób zalecony przez
psychologa/ pedagoga. Dyrektor może prosić o opinię psychologa wydaną
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla małych dzieci.

4. Rodzice/opiekunowie  prawni  dzieci  korzystających  ze  Żłobka  mogą
wchodzić do sal pobytu dzieci po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem
Żłobka. Rodzic winien być informowany przez personel Żłobka o potrzebie
zakładania  w  takich  przypadkach  ochraniaczy  na  obuwie  lub  zmiany
(zdjęcia) obuwia.
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§ 8.
1. Zaobserwowanie  u  dziecka  sińców  lub  innych  urazów  poddaje  się

każdorazowo  ocenie  opiekunki.  Jeżeli  uzna  ona,  że  urazy  te  mogą
wskazywać  na  to,  że  są  skutkiem  stosowania  wobec  dziecka  przemocy
fizycznej  (bicia,  molestowania)  niezwłocznie  powiadamia  o  tym  fakcie
Dyrektora placówki oraz sporządza stosowną notatkę opatrzoną podpisem
własnym i Dyrektora.

5. O sporządzeniu  notatki  informuje  się  rodzica/opiekuna prawnego dziecka
lub osobę upoważnioną.

6. Jeżeli urazy zostaną zaobserwowane ponownie, bądź jeśli urazy stwierdzone
po raz pierwszy nie budzą u personelu żadnych wątpliwości, że są skutkiem
stosowania  przemocy  fizycznej,  Dyrektor  Żłobka  jest  zobowiązany
skierować  do  najbliższej  jednostki  policji  i  prokuratury  zawiadomienie
o  podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa  znęcania  się  nad  dzieckiem.
Do  zawiadomienia  dołącza  się  uwierzytelnione  kserokopie  dokumentacji
sporządzonej przez opiekunkę i Dyrektora placówki. 

7. Jeżeli  uraz  wymaga  natychmiastowej  interwencji  lekarza,  Dyrektor
zobowiązany  jest  wezwać  pogotowie  ratunkowe,  zawiadamiając
jednocześnie policję i prokuraturę, a jeżeli to możliwe rodziców/opiekunów
prawnych dziecka.

§ 9.
1. Dzieci należy odbierać ze Żłobka w godzinach pracy placówki.
2. Dzieci  mogą  być  odbierane  tylko  przez  rodziców/opiekunów  prawnych

dziecka.  Za  ich  pisemną  zgodą  dziecko  może  być  również  odebrane
przez imiennie upoważnioną osobę.

3. Osobą upoważnioną przez rodziców lub opiekunów prawnych do odbioru
dziecka  ze  żłobka  może  być  jedynie  ktoś  zapewniający  mu  pełne
bezpieczeństwo, a więc osoba, która może przejąć odpowiedzialność prawną
za bezpieczeństwo dziecka.

4. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun prawny lub inna upoważniona
osoba, co do której zachodzi podejrzenie, że nie gwarantuje odpowiedniej
opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie alkoholem lub innymi
środkami i inne) dziecko pozostawia się w placówce pod opieką personelu
do  momentu  przybycia  zawiadomionej  przez  pracownika  Żłobka
innej upoważnionej osoby.

5. Życzenie  jednego  z  rodziców  dotyczące  zakazu  odbierania  dziecka
przez drugiego rodzica musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

6. W  przypadku,  gdy  rodzic  ma  ograniczoną  władzę  rodzicielską,  jest  jej
pozbawiony bądź kontakty z dzieckiem regulowane są przez postanowienie
lub  orzeczenie  sądu,  wówczas  opiekunka  lub  dyrektor  zobowiązany  jest
do  zastosowania  się  do  zalecanych  form  kontaktów  z  dzieckiem  na
podstawie orzeczeń bądź postanowień sądu.
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7. W  przypadku  nie  odebrania  dziecka  ze  Żłobka  przez  rodzica/opiekuna
prawnego lub innej upoważnionej osoby najpóźniej do godziny zakończenia
pracy żłobka i niemożności skontaktowania się z nimi, a także w sytuacji
przewidzianej  w ust.  4  Dyrektor  lub inny pracownik  Żłobka zawiadamia
najbliższą jednostkę policji o potrzebie umieszczenia dziecka w najbliższej
placówce opiekuńczej/ pogotowiu opiekuńczym.

8. O zaistniałej  sytuacji  w miarę  możliwości  pracownicy Żłobka starają  się
poinformować rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

9. Opiekunka  przyjmuje  pełną  opiekę  nad  dzieckiem przyprowadzonym do
Żłobka w taki sposób, że powziął on wiadomość o fakcie obecności dziecka.

10.Rodzice/opiekunowie prawni lub upoważniona przez niech osoba przyjmuje
pełną  opiekę  nad  dzieckiem w momencie  odbierania  go  z  rąk  opiekuna
Żłobka, w taki sposób, że obie strony rodzic i opiekun powzięły wiadomość
o fakcie odbioru dziecka.

11.Pracownicy Żłobka nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające
na  terenie  placówki  i  placu  zabaw  pod  opieką  rodziców/opiekunów
prawnych lub osób upoważnionych do sprawowania opieki nad dzieckiem,

§ 10.
1. W razie wypadku na terenie Żłobka w czasie pobytu dziecka w placówce

personel  lub  Dyrektor  natychmiast  powiadamia  o  zaistniałym  fakcie
rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

2. Dziecku na miejscu udzielana jest pierwsza pomoc.
3. Jeżeli  to  konieczne  pracownik  lub  Dyrektor  placówki  wzywa  pogotowie

ratunkowe.
4. Jeżeli  personel,  po  ocenie  uzna,  iż  nie  ma  takiej  potrzeby,  opiekunka

opatruje dziecko do momentu przybycia rodziców/opiekunów prawnych.

§ 11.
1. Dziecko  korzystające  z  opieki  żłobkowej  zgodnie  z  ustawą  o  opiece

nad dziećmi do lat 3 ma prawo do:
1) korzystania  ze  świadczeń  opiekuńczo-wychowawczych  i  edukacyjnych

przez 10-godzin dziennie, 
2) właściwie  zorganizowanego  procesu  opiekuńczo-wychowawczego

w warunkach zgodnych z zasadami higieny,
3) zapewnienie  właściwych  warunków  do  prawidłowego  rozwoju

dostosowanych do wieku i potrzeb indywidualnych dziecka,
4) wszechstronne rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz zdolności

ruchowych i manualnych,
5) właściwie zorganizowanego procesu rozwoju fizycznego i psychicznego,
6) życzliwego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym,
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7) korzystania ze świadczeń zdrowotnych i innych realizowanych, zgodnie
ze  wskazaniami  aktualnej  wiedzy  medycznej,  dostępnymi  metodami
i środkami, zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością,

8) poszanowania godności i intymności,
9) równego traktowania,

10) nietykalności fizycznej,  a w szczególności do ochrony przed wszelkimi
formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowania
godności osobistej,

11) poszanowania  tradycji  kulturowej  i  religijnej  z  poszanowaniem
zwyczajów.

12) pobytu  w  Żłobku  w  warunkach  zapewniających  mu  pełne
bezpieczeństwo.

§12.
1. Rodzice/prawni opiekunowie powinni:

1) współpracować z Dyrektorem i pracownikami Żłobka  na rzecz placówki i
dobra dzieci,

2) włączać  się  czynnie  w  tworzenie  programów  wychowawczych,
programów profilaktyki i promocji zdrowia, zgłaszając na bieżąco swoje
pomysły, uwagi i propozycje personelowi i dyrektorowi placówki,

3) współorganizować imprezy i uroczystości okolicznościowe,
4) zapoznawać się z ogłoszeniami i komunikatami Dyrektora Żłobka,
5) aktywnie uczestniczyć w zebraniach rodziców,
6) przestrzegać Regulaminu porządkowego placówki oraz doraźnych ustaleń

Dyrektora,
7) rodzice/opiekunowie  prawni  dziecka  winni  informować  o  wszelkich

zmianach  dotyczących  miejsca  pracy,  zamieszkania,  telefonów
kontaktowych.

§ 13.
1. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo w szczególności do: 

1) uzyskiwania na bieżąco pełnej  i  rzetelnej  informacji  na temat  swojego
dziecka  oraz  aktualnego  stanu  rozwoju  psychofizycznego  i  postępów
edukacyjnych, 

2) uzyskiwania  porad  i  wskazówek  od  opiekunek  dziecięcych
w  rozpoznawaniu  przyczyn  trudności  wychowawczych  oraz  przyczyn
i doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

3) informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupie, 
4) wyrażania i przekazywania opiekunkom i Dyrektorowi Żłobka wniosków

z obserwacji pracy Żłobka, 
5) kierowania  do  pracowników  Żłobka  uwag  mających  na  celu  troskę

o dobro dziecka, 
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6) wyrażania  i  przekazywania  opinii  na  temat  pracy  Żłobka  organowi
prowadzącemu  i  sprawującemu  nadzór.  O  przekazywanych  sprawach
powinien być każdorazowo poinformowany Dyrektor Żłobka, 

7) włączać się w organizację imprez okolicznościowych organizowanych dla
dzieci w Żłobku.

§ 14.
1. Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

należy: 
1) przestrzeganie Statutu Żłobka, 
2) przestrzeganie Regulaminu organizacyjnego i porządkowego, 
3) zapoznawanie się z treścią zarządzeń, ogłoszeń, komunikatów Dyrektora

Żłobka i stosowanie się do nich, 
4) przestrzeganie  doraźnych  ustaleń  organizacyjnych  Dyrektora  Żłobka

i stosowanie się do nich, 
5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub przez upoważnioną

przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 
6) terminowe uiszczanie  odpłatności  za  pobyt  dziecka  w Żłobku zgodnie

z podpisaną  Umową o świadczeniu usług przez Żłobek Miejski, 
7) informowanie  o  przyczynach  nieobecności  dziecka  w  żłobku,

niezwłoczne  zawiadomienie  o  zatruciach  pokarmowych,  chorobach
i chorobach zakaźnych, 

8) bezzwłoczne  odbieranie  dziecka  ze  żłobka  w  razie  wystąpienia
niepokojących  objawów  chorobowych  np.  wysoka  gorączka,  wymioty,
biegunka, 

9) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przybory (wyprawka): 
a) piżamka dwuczęściowa, 
b) kapcie, nie na śliskich podeszwach, ze sztywną piętką - podpisane, 
c) pampersy (jeśli są potrzebne) - podpisane, 
d) ubranko  na  zmianę  w  podpisanym  worku  (rajstopki,  bluzeczka,

bielizna) – 2 pary, 
e) trzy śliniaki - podpisane, 
f) woreczki na brudne rzeczy, 
g) dwa  ręczniki  na  zmianę,  takie  same  o  wymiarach  70x35  cm

z wieszakiem – podpisane,
h) chusteczki higieniczne, 
i) chusteczki nawilżone,
j) kubeczek z dziubkiem - podpisany, 
k) grzebień (podpisany dla dzieci, które mają długie włosy),
l) podkład do łóżeczka wielokrotnego użytku – podpisany,
m) kocyk – podpisany,
n) przytulanka,
o) ryza papieru,
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p) kredki świecowe grube.
10) współdziałanie  z  opiekunkami  w  celu  skutecznego  oddziaływania

wychowawczego  na  dziecko  i  określania  drogi  jego  indywidualnego
rozwoju, 

11) zobowiązanie  się  w miarę  możliwości  do  uczestniczenia  w zebraniach
rodziców organizowanych w Żłobku,

12) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych Żłobka.

§ 15.
1. Formy współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami to:

1) zebrania grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem i opiekunkami,
3) kąciki dla rodziców,
4) imprezy i uroczystości organizowane w Żłobku.

2. W Żłobku jako organ społeczny może działać Rada Rodziców stanowiąca
wewnątrz  Żłobka  reprezentację  rodziców/prawnych  opiekunów  dzieci
uczęszczających do placówki.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej grupy
dziecięcej wybranych na ogólnym zebraniu rodziców.

4. Głównym  zadaniem  Rady  Rodziców  jest  harmonijna  współpraca
z pracownikami Żłobka w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla
dzieci przebywających w placówce.

5. W celu  wspierania  działalności  Żłobka  Rada  Rodziców może  gromadzić
fundusze ze składek rodziców i innych źródeł. 

6. Rada  Rodziców  może  występować  do  Dyrektora  Żłobka  z  wnioskami
i opiniami w zakresie spraw opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych.

7. Rada Rodziców Żłobka może współpracować z Radą Rodziców Przedszkola
w celu ujednolicenia swoich działań.

§ 16.
1. Zgodnie  z  Umową  zawieraną  przez  rodziców/prawnych  opiekunów

z  Dyrektorem Żłobka  za  uczęszczanie  dziecka  do  Żłobka  naliczana  jest
opłata.  W jej skład wchodzi opłata za pobyt oraz opłata za wyżywienie.

2. Wysokość  opłaty  za  pobyt  oraz  maksymalną  wysokość  opłaty
za wyżywienie ustala Rada Miejska w Barczewie w drodze uchwały.

3. Szczegółowe  zasady  dotyczące  zasad  odpłatności  oraz  korzystanie
z przysługujących zwrotów z tytułu nieobecności dziecka w Żłobku zawarte
są  w  Statucie  oraz  Umowie  zawartej  z  rodzicem/opiekunem  prawnym
dziecka.
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§ 17.
1. Ramowy rozkład dnia pobytu w Żłobku:
    6:30 – 9:00

 Przychodzimy do Żłobka, witamy się i wspólnie się radośnie bawimy.
 Swobodnie i wspólnie bawimy się na sali dowolnymi zabawkami.
 Bawimy się w małych lub większych grupach ulubionymi zabawkami.
 Ćwiczymy – wyrabiając właściwą postawę (poranna gimnastyka).
 Przygotowujemy się do śniadania (czynności higieniczno-porządkowe).
 Jemy śniadanie – lepiej się nie spóźniać, niezdrowo jeść chłodne posiłki,

smutno samemu siedzieć przy stole.
 Uczymy się zasad higieny osobistej.
 Rozwijamy umiejętności samoobsługowe w toalecie.

    9:00 – 11:00
o Uczestniczymy  w  zajęciach  (z  podziałem  na  grupy)  i  zabawach:

malujemy,  rysujemy,  śpiewamy,  tańczymy,  słuchamy  i  robimy  wiele
różnych ciekawych rzeczy.

o Bawimy  się  w  ogrodzie  lub  wychodzimy  na  spacer,  obserwujemy
przyrodę.

o Jemy II śniadanie (owoc).
o Bawimy  się  w  małych  lub  większych  grupach,  organizując  zabawy

dowolne.
o Utrwalamy wiersze i piosenki, których się nauczyliśmy.
o Spotykamy się z bajką.
o Uczestniczymy w zajęciach relaksujących, wyciszających.

    11:00 – 14:00
 Przygotowujemy  się  do  obiadu,  sprzątamy  salę  (zabiegi  higieniczno-

porządkowe).
 Jemy obiad  (wdrażamy się  do  kulturalnego zachowania  się  przy  stole,

używamy zwrotów grzecznościowych,  przestrzegamy zasady  mówienia
umiarkowanym głosem, zasuwamy krzesełko po posiłku).

 Rozwijamy  umiejętności  samoobsługowe  podczas  przygotowania
do  poobiedniego  odpoczynku  (próbujemy  samodzielnie  rozbierać  się
i ubrać piżamkę).

 Odpoczywamy, śpimy, relaksujemy się.
    14:00 – 16:30

 Wstajemy  i  ubieramy  się  samodzielnie  lub  przy  pomocy  (zabiegi
higienicznoporządkowe).

 Jemy  podwieczorek,  zawsze  coś  zdrowego  a  czasami  coś  słodkiego,
ale przede wszystkim bardzo smacznego.

 Utrwalamy zasady higieny osobistej (zabiegi higieniczno-porządkowe).
 Swobodnie i wspólnie bawimy się na sali dowolnymi zabawkami.
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 Bawimy się  w małych lub większych grupach ulubionymi zabawkami,
według indywidualnych zainteresowań.

 W zależności  od pogody pozostajemy na sali  lub wychodzimy na plac
zabaw, gdzie bardzo aktywnie spędzamy czas.

 Prowadzimy zajęcia wyrównawcze i indywidualne.
 Rozchodzimy się do domu, żegnamy się, ale jutro znów się spotkamy!

2. W  celu  zapewnienia  prawidłowych  warunków  organizacyjnych  dzieci
przyprowadza się do Żłobka do godziny 8.00 a odbiera po godzinie 14.00.
W  przypadku  innych  godzin  przyprowadzania  i  odbioru  dziecka  rodzic
telefonicznie lub osobiście informuje o fakcie opiekunów grupy.

3. Zajęcia  programowe  z  dziećmi  trwają  od  10  do  20  minut  w  zależności
od podgrupy wiekowej i możliwości psychofizycznych dziecka.

4. Dzieci nie zmusza się tylko zachęca do jedzenia, zabawy i innej aktywności.
5. W Żłobku nie ma możliwości spożywania posiłków przyniesionych z domu.
6. W żłobku nie podaje się dzieciom żadnych leków.
7. W  miarę  możliwości  umożliwia  się  dzieciom  korzystanie  z  zabawy

na świeżym powietrzu.

§ 18.
1. Rodzice/prawni opiekunowie składają przy przyjęciu pisemne oświadczenie,

iż zapoznali  się  z treścią  Regulaminu porządkowego w Żłobku Miejskim
w Barczewie oraz zobowiązują się do jego przestrzegania.

..…............................................
                                                                                        (podpis dyrektora)

Barczewo, dnia ….........................
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