Regulamin żłobka „Kraina malucha”
Żłobek „Kraina malucha” ma swoja siedzibę przy ulicy Mielczarskiego 25 w Bełchatowie.
Żłobek prowadzony jest przez Annę Olejniczak i Jarosława Olejniczaka w ramach działalności
firmy„Interlogos s.c.” III 76 9-177617761 9-7.
Zasady funkcjonowania Żłobka
7) Żłobek „Kraina malucha” czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny .77 do
godziny 776:77.
2) Żłobek jest nieczynny w dniu ustawowo wolne od pracy.
3) Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od miesiąca życia do 3 roku życia w
wyjątkowych sytuacjach do 7 r. ż.
7) Iabór do Żłobka prowadzony jest do momentu aż wszystkie miejsca zostaną zajęte
dodatkowi chętni będą oczekiwać na liście rezerwowej.
5) Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do zgłaszania wychowawcom spóźnienie lub
planowaną nieobecność dziecka dzień wcześniej lub najpóźniej danego dnia do godziny
76.37 by nie naliczać opłat.
) W przypadku choroby dziecka rodzice mają obowiązek poinformować niezwłocznie
wychowawców
o nieobecności i planowanej dacie powrotu dziecka oraz dostarczeniu zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do Żłobka.
76) Każde dziecko ma swoją szafeczkę na ubrania wierzchnie zapasowe i wyprawkę.
8) Wszelkimi spostrzeżeniami na temat dzieci dzielimy się z rodzicami na bieżąco.
9-) Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest do przygotowania dziecku wyprawki.
77) Dzieci będą otrzymywały 3 odpłatne posiłki.
77) W ramach działalności żłobka dzieci będą uczestniczyły w zajęciach ogólnorozwojowych
gimnastycznych plastycznych muzycznych logopedycznych zabawach z językiem
angielskim.
72) W Żłobku jest wydzielony plac zabaw dzieci będą przebywały również na świeżym
powietrzu.
73) Wychowawcy prowadzą listę obecności i dziennik zajęć.
77) Wymagane jest również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
dziecka
do uczęszczania do Żłobka.
75) Chore dziecko nie zostanie przyjęte a w razie wystąpienia u dziecka jakichkolwiek
objawów chorobowych
rodzic natychmiast zostanie poinformowany telefonicznie i
zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru dziecka.
7 ) Wychowawcy w Żłobku nie mogą podawać dzieciom żadnych leków.
776) Rodzice nie mogą brać udziału w zajęciach oraz przebywać z dziećmi w Żłobku.
Wyprawka
Ulubiony przedmiot dziecka ręcznik buciki na zmianę butelka lub kubek smoczek (jeśli
dziecko używa) poduszka i kocyk pieluchy jednorazowe chusteczki nawilżane chusteczki
higieniczne kremy pielęgnacyjne dodatkowy zestaw ubranek fartuszek ochronny do zajęć
plastycznych.
Rodzice zabierają do prania pościel raz w miesiącu ręcznik i śliniak raz w tygodniu lub
częściej zależnie
od potrzeb.
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