
 

 

KIC-KIC  
Regulamin Żłobka Kic-Kic na rok edukacyjny 2020/2021 

  

 § 1 Informacje podstawowe 

1. Żłobek Kic-Kic sprawuje funkcję opiekuńczą nad Dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3  lat włącznie. 

2. Żłobek Kic-Kic jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 przez cały rok 

kalendarzowy, z wyłączeniem wykazanych w harmonogramie: 

- dni ustawowo wolnych od pracy, 

- dni wolnych zarządzonych przez Dyrektora, wynikających z organizacji pracy żłobka i firm współpracujących,  

- dwutygodniowej wakacyjnej przerwy remontowej, wynikającej z konieczności przygotowania budynku do 

okresowych odbiorów przez sanepid i straż pożarną, oraz odbycia urlopu przez opiekunki żłobkowe, zapewniając 

przez to dyspozycję w ciągu całego roku edukacyjnego.  

3. Żłobek Kic-Kic–  zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych 

Dzieci, wspierania indywidualnych zdolności i umiejętności w przyjaznym  i inspirującym środowisku. 

4. Na teren placówki żłobka przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe ( bez objawów choroby), zadbane, 

higieniczne i ubrane wygodnie z uwzględnieniem panującej pory roku. Chore dzieci nie będą wpuszczane na 

teren placówki. 

5. Rodzice powinni zgłaszać opiekunom, zmiany numerów kontaktowych, adresu zamieszkania, numeru 

dowodu. 

 

§ 2 Bezpieczeństwo Dzieci 

1. Do odebrania Dziecka upoważnieni są wyłącznie Rodzice/Prawni Opiekunowie oraz osoby  wskazane pisemnie 

w „Kracie Dziecka”. 

2. Osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków Dzieci nie będą wydawane. 

3. Żłobek Kic-Kic zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Dziecku bezpieczeństwo w czasie opieki 

sprawowanej przez Żłobek. 

4. Ważne sprawy dotyczące Dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom, z poszanowaniem prawa do 

prywatności. 

5. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka lub wątpliwości, co do jego samopoczucia Rodzice/Prawni 

Opiekunowie, zobowiązani są do odebrania dziecka w możliwie najszybszym czasie. 

6. Personel żłobka nie może podać dziecku żadnych leków, nawet na polecenie Rodzica/Prawnego Opiekuna.  

7. Dziecko nie może wnosić na teren żłobka żadnych przedmiotów, w tym także zabawek.  

 

§ 3 Organizacja dnia 

1. Rodzice oddając Dziecko pod opiekę Żłobka zobowiązani są dostarczyć wyprawkę  zgodnie z listą ustaloną w 

umowie. 



 

 

2. Organizację zajęć i rytmu dnia dla Dzieci określa Ramowy Plan Dnia. Szczegóły planu dostosowywane są do 

indywidualnych potrzeb i możliwości Dzieci. 

3. Żłobek zapewnia dzieciom udział w różnorodnych aktywnościach wspierających rozwój i poznawania 

własnych możliwości – ubiór dziecka powinien być wygodny, niekrępujący ruchów z możliwością pobrudzenia. 

4. Dzieci będą korzystać ze żłobkowego placu zabaw przez cały rok kalendarzowy przy każdej pogodzie, wyjątkiem są 

dni bardzo ulewne/burzliwe, upalne i bardzo mroźne – Rodzic/Prawny Opiekun zobowiązuje się zapewnić 

odpowiedni ubiór. 

5. Dzieci podzielone są na dwie 12-13 osobowe grupy wiekowe w dwóch osobnych salach. Sala zbiorcza jest miejscem 

porannych i popołudniowych spotkań wspólnych. 

 

§ 4 Współpraca z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami 

1. Rodzice/Prawni Opiekunowie zobowiązują się do regularnego dostarczania pieluch i mokrych chusteczek (braki 

będą wcześniej zgłaszane przez opiekunów). 

2. Rodzice/Prawni Opiekunowie mają obowiązek przekazywać bieżące informacje dotyczące dziecka, mogące mieć 

istotny wpływ na opiekę w ciągu dnia.  

3. Rodzic/ Prawny opiekun ma prawo do otrzymywania codziennych, rzetelnych informacji o pobycie dziecka w 

żłobku. 

§ 5 Opłaty 

1. W momencie zapisania dziecka do Żłobka Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do wpłacenia jednorazowej 

bezzwrotnej kwoty w wysokości 300 zł (trzysta złotych) wpisowego. 

2. Przez cały okres trwania umowy, Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są wnosić w ramach stałego miesięcznego 

abonamentu, opłatę czesnego w wysokości 999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych do 10 dnia każdego 

miesiąca.  

3. Czesne zostało wyliczone i podzielone na 12 równych, miesięcznych rat, uwzględniając dni wolne (wykazane w 

harmonogramie), organizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz dodatkowych zajęć i atrakcji (teatrzyki, 

j.angielski, prezenty na święta, festyny itp), dopasażanie sal w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz podnoszenie 

kwalifikacji personelu.  

3. Kwota za wyżywienie podawana będzie w aplikacji LiveKid najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca. 

 


