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REGULAMIN ANGLOJĘZYCZNEGO ŻŁOBKA BUTTERFLY 

ul. Częstochowska 145, 62-800 Kalisz  

 

§1 

1. W celu przyjęcia dziecka do żłobka rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są złożyć 

kartę zgłoszeniową do dyrektora lub właściciela. 

§2 

1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia. 

2. Żłobek jest czynne między 7 .00 a 17.00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wyznaczonych przez właściciela żłobka nie więcej niż 

3 w ciągu roku kalendarzowego. 

3. Harmonogram dnia obejmuje: 

7: 00 - 8: 30 - schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, zabawy indywidualne i grupowe, 

zabawy ruchowe 

8: 30 - 9: 00 · śniadanie 

9: 00 – 9 : 15 – czynności higieniczne  

9: 15 - 9: 30 · zabawy muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną Klanza / rytmika  

9: 30 - 10: 00 · śpiewający język angielski, z elementami integracji sensorycznej 

10: 15 - 10: 30 ·drugie śniadanie 

10: 30 - 11: 30 ·zabawy na świeżym powietrzu 

11: 30 - 12: 00 · obiad 

12: 00 - 14: 00 · odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki klasycznej, czytanie dzieciom bajek  

14: 00 - 14: 20 ·podwieczorek  

14: 20- 15: 20 · zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 

15: 20 - 15: 40 ·drugi podwieczorek  

15: 40 - 17: 00 ·zabawy na świeżym powietrzu, czytanie bajek, zabawy swobodne, zabawy 

paluszkowe i dźwiękonaśladowcze, rozchodzenie się dzieci 

§3 
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1. Opiekę nad dziećmi sprawują: organ prowadzący, dyrektor, opiekunki dziecięce z 

wykształceniem pedagogicznym. 

2. Personel zobowiązany jest do należytej staranności przy wykonywaniu opieki nad powierzonym 

dzieckiem, stosowania się do wszelkich pisemnych zaleceń rodzica podanych do dyrektora żłobka. 

3. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie żłobka pod opieka 

rodzica lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. 

4. Do obowiązków pracowników należy wprowadzenie w świat języka angielskiego, dbałość o 

bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę dzieci 

5. Personel nie podaje dzieciom lekarstw. Wszelkie środki farmakologiczne podawane są wyłącznie 

przez rodziców. 

§4 

1. Pracą żłobka kieruje dyrektor na wniosek i porozumienie z właścicielem. 

2. Do głównych zadań dyrektora żłobka należy organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad 

podległym personelem  w celu zapewnienia dzieciom przebywającym w żłobku serdecznej, 

troskliwej, zbliżonej do domu rodzinnego opieki. 

3. Dyrektor żłobka podlega właścicielowi utworzonej placówki. 

4. Dyrektorowi żłobka podlegają pracownicy żłobka. 

§5 

1. Pobyt dziecka w Żłobku jest odpłatny i wynosi 590 zł za miesiąc, płatne z góry do 5 każdego 

miesiąca.  

2.  Żłobek pobiera jednorazową bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości: 350 zł 

3.  Zmiana czesnego pobytu dziecka w Żłobku komunikowana będzie rodzicom z 3 miesięcznym 

wyprzedzeniem poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w placówce. 

4.  Rodzice zobowiązani są z głosić przewidywany okres nieobecności dziecka w żłobku 

6 W przypadku nieobecności dziecka rodzicowi przysługuje zwrot stawki dziennego pobytu 

dziecka w żłobku wysokości 6 zł odliczane przy płatności w następnym miesiącu 

§6 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

a. uzyskania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnieć i potrzeb, 
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b. współpracy z opiekunami w celu wspierania ich dziecka w optymalnym jego rozwoju,  

c. uzyskania porady w sprawach wychowywania i rozwoju dziecka, 

d. uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, otwartych uroczystościach i zajęciach adaptacyjnych, 

e. zrezygnowania z pobytu dziecka w żłobku z 30 dniowym pisemnym wypowiedzeniem 

§7 

Rodzice mają obowiązek: 

a. przestrzegania niniejszego regulaminu, 

b. przeprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka w określonym regulaminie czasie otwarcia 

placówki lub wskazanie osoby upoważnionej do tych czynności, 

c. terminowego uiszczenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobku,  

d. informowania o nieobecności dziecka w żłobku i jej przyczynie ze szczególnym uwzględnieniem 

chorób zakaźnych, 

e. zapewnienia dziecku odpowiedniego ubrania stosowanego do pory roku, umożliwiającego pobyt 

na świeżym powietrzu, 

f. przekazywania pełnej informacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka, 

g. przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dzieci zdrowych, 

h. niezwłocznie odbierać dziecko ze Żłobka w przypadku stwierdzenia u dziecka podwyższonej  

 

 

 

 

 


