
Zarządzenie nr 2lż019
Dyrektora Zespołu Złobków Miejskich

w Mielcu
z dnia 30 sĘcznia2019r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Porządkowego w Zespole Żłobków
Miejskich w Mielcu.

Na podstawie § 9, pkt,  Statutu Zespolu Zlobkow Miejskich w Mielcu, przyjętego
Uchwałą nr XLl40612017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada20I]r. w sprawie
nadania statutu Zespołowi Złobków Miejskich w Mielcu.

zaruądzam co następuje:

§1

Ustalam Regulamin Porządkowy ZespołuŻłobków Miejskich w Mielcu w brzmieniu
stanowiący m załącznik do Zar ządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom Żłobków Miejskich w/m.

§3

Traci moc Zaruądzęnie nr I0l20I1 Dyrektora Zespołu żłobków Miejskich w Mielcu z
dnia 31 sierpnia 201lr,w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Porządkowego w Zespole
Złobków Miejskich w Mielcu.

§4

Zarządzenie wchodziw Ęcie z dniem 1 luty 20l9t
DYit "t"o

Zespołu

rn§l,Wx

Dyrektor Zespołu Żłobków Miej skich
w Mielcu

Wanda Bargiel

\-



Spis treści:

I{oztlział I. Postanorł,ieniir ogólne

Rozdzial lI. Przebicg procesu trclzieliłtriii śrł,iadczeir i oborviązki rodziców /opiekunórv

Rozdział III. Organizacia prac,v złobkórv

Rozdział lV. Prar,va dziecka

Rozdzial V. Obowiązki Zespołu lv razie śmierci dziecka

Rozdziat v[. postanolvienia koticorve



z[Spol żłolrotv NtIEJSKICH-".rj. ni*r"ackiego 6 A
tp]s00 Mi*l,,; tel, l 7 5B3-97-09"'Ńl,*, 817,1o-36,799

Z ał ąc znik c1o Z ar ząd, zeni a nr ż l 20 l 9

Dyrektora Zespohr Złobkóiv Miejskich
w Mielcu z dnia 30 stycznia 2019 w sprar,vie

rvprowadzenia Regulaminu Porządkorvegorv
Zespolle złobkórv Miejskich rv Mielcu

REGULAMIN PORZĄDKOWY

ZESPOŁU ŻnOVKOW MIBJSKICH

W MIELCU

I. .Postanowienia ogólne:

Niniejszy Regulamin określa przebieg procesu udzielania świadczeń opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci w wieku od ż0 tygodnia życia do lat 3 w żłobkach publicznych,
dzińających w Strukturze Zespołu Złobków Miejskich w Mielcu oIM obowiąki ich
rodzicówlopiekunów.

1, Ilekroó w Regulaminie jest mowa o:

Zespole - rozumie się przez to Zespół Złobków Miejskich w Mielcu, w skład którego
wchodzą samodzielne stanowiska pracy orazŻłobki jako jednostki orgarizacyjne Zespołu:

1. ŻłobekMiejski nr 3, ul. Pisarka 9 Wm.
2. FiliaŻłobka Miejski nr 3, ul. Drzewieckiego 11 w/m
3. ŻłobękMiejski nr 5, ul. Konopnickiej2wlm,
4. ŻłobekMiejski nr 7,uL Botaniczna 6 Wm.

ż. Rodzicach rozumie się przez to takżę opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd
pońerzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

§1

Regulamin Porządkowy zostŃ opracowany zgodnie z Ustawą o opiece nad dzieómi w
wieku do lat 3 /tekst jednolity: Dz.IJ.20l8.0.603 z późn. zml, Statutem Zespołu Złobków
Miejskich rv/m i innymi aktami prawnymi , które w sposób szczegółowy definiują zasady
działania Złobków Miej skich w Mielcu.
Ze świadczef' ńobka może korzystać dziecko na warunkach określonych w Statucie
Zespołu ŻŁobków Miejskich w Mielcu, a szczegó|ności dziecko zamieszkałe na terenie
miasta Mielca, w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, a w przypadkach określonych
Ustawą do lat 4-ch, jeZeli nie ma zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub
nauki rodziców lub opiekunów, albo w przypadku niepełnosprawności tych osób.

3. Szczegółowe warunki naboru dzieci do żłobków określa ,,Regulamin ElektronicznĄ
Rekrutacji do Złobków Miejskich w Mielcu"

4, Podstawą pobytu dziecka w złobku jest Umowa zawatia pomiędzy złobkiem d ,..
rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, na warunkach określonych w umowie. ii '':
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§2

Świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych realizowane jest z
uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dzieci
niepełnosprawnych - ze szczegóInym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności oraz
wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka,

§3

Zespół zapewnia świadczenia zgodnie z obowiąującymi normami i standardami opieki nad
dzieckiem zdrowym.

II. Przebieg procesu udzielania świadczeń i obowiązki rodziców/opiekunów

1.

§4

Przyjęcie dzięęka do żłobka musi być poprzedzone szczegółowym wywiadem z rodzicami
lub opiekunami dziecka na temat jego stanu zdrowia, przebytych chorób oraz innych
specjalnych wymaganiach zdrowotnych (diety, dysfunkcje , aparaty ortopedyczne, itp.)

Rodzic/opiekun prawny, który przyprowadzadziecko po razpierwszy do żłobka przedkłada
kierownikowi placówki aktualne zaświadczenle lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do objęcia dziecka opiekążłobkową- wńnę 1 miesiąc.

Przed przyjęciem dzięcka do żłobka rcdztc obowiązany jest przedstawió kierownikowi
placówki aktualny ujemny wynik badania kału w kięrunku robaczycy (wńny 1 miesiąc).

Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie ustawy o opiece na dzieckiem w wieku
do lat 3, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z
ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczanhl zakuzęń i chorób
zakńnych u ludzi (Dz. U. Nr z 2013r poz.947, zpóżn. zm.l

§5

Dzięci ńe uczęszczĄące do żłobka w związku z chorobą przed ponowrym przyjęciem
powinny legitymowaó się zaświadczeniem lekarza o zadawalającyn starrie zdrowia po
ptzebytej chorobie.

Rodzice powinni powiadamiaó kierownictwo żłobka o kżdym zachorowaniu lub innej
przyczynie nieobecnoŚci dziecka w żłobku. Nieusprawiedliwiona nieobecność w żłobku
powyżej 14 dni możę spowodować skreślenie z listy żłobka.

W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, dziecko poddaje się ocenie
pielęgniarskiej i jeżeli stwierdzi się podwyźszoną temperaturę ciała, dziecko odsyła się wraz
z rodzicem (opiekunem) lub inną upoważnioną osobą do lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej zgodnie z ,,Procedurami postępowania z dzięcmi w żłobku podczas
występowania chorób i przeziębień"

§6

Po przyjęciu dziecka do żłobka, dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu
żłobkowego przez cały okres pobYu, aż do odebruniadzięckaptzezupoważnione osoby.

§7

l. Rodzice (opiekunowie) informowani są ptzęzpersonel Zespołu o wszelkich
objawach zachowania się dzięcka, tak by ograniczyc lub nie dopuśció
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niepokojących
do objawów
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chorobowych u dzieckaatabze zarażenia innych dzleci.

Na wniosek rodziców (opiekunów), personel obowiązany jest udzielić zaiŃęręsowanym

informacji o stanie psychofizycznym dziecka a także zalwńonych odstępstwach od norm

rozwojowych właściwych dla rówieśników.

Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych, które

objawiają się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrńającąbezpieczeństwu zycia i
zdrowta samego dziecka, innych dzieci i personelu ńobka, kierownik żĄobka informuje o

tym rodziców/opiekunów dziecka. Czywtości te dokumentowane są w ,,Karcie pobytu

dzięckaw żłobku" i są podstawą - w przypadku bierności ze strony rodziców /opiekunód -

do wnioskowania o zaptzestanie świadczenia usług opieki przez żłobek. JężeIi

rcdziclopiekun kwestionuje koniecznośó zaprzestania korzystania z tego powodu z usług

r)obka, proszony jest o osobistą obserwację zachowania się dziecka w grupie żłobka w

sposób zalecony przęz kierownika żłobka. A nadto kierownik ńobka wydaje rodzicowi

plr.*rrą opinię o dziecku w celu mozliwości poszŃiwania właściwej pomocy dziecku

(m.in. Ośrodek Wczesnej Interwencji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu,

Kurator Sądowy, MOPS, PCPR, itp.)

Zaobserwowane u dziecka sińce, inne urazy poddaje się ocenie pielęgniarskiej i odnotowuje

się, w ,,Karcie pobytu dziecka w żłobku". Jeżeli pielęgniarka lub oiekuŃa uz;na, Po

konsultacji z kierownikiem żłobka, że urazy te mogą wskazywaó na stosowanie wobec

dzięcka przemocy flzycznej (bicia) lub molestowania, także molestowania seksualnego,

sporządza stosowną dokumentację opatrzoną datą i podpisami: własnym i kierownika

żĄobka,

o spotządzeniu notatki informuje się odbierającego dziecko rodzica (opiekuna) lub osobą

upowaznioną.

JeżęIi urdzy zostaną zaobserwowane u dztecka ponownie, bądź jeżeli ltazy stwierdzone Po

razpier:wszy budząwątpliwości w ocenie personelu żŁobka, że sąone prz€lawem Przemocy,

kierownik żŁobka obowiązany jest skierowaó do najbllższĄ jednostki policji i prokuratury

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad dzieckiem,

powiadamiaj ąc równolegle Dyrektora Zespołu.

7. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 dołącza się uwierzytelnione kserokopie

dokumentacj i sporządzo nej przez pielęgniarkę i kierownika żłobka.

8. Jeżeli lrazryrnaga natychmiastowej interwencji lekarza, kierownik żĄobkaobowiąpany jest

wezuraó pogotowie ratuŃowe, zawiadantiając jednocześnie policję i prokuraturę, a także

( o ile jest to mozliwe) rodziców (opiekuna) dziecka.

§8

Udzielane świadczeni a - zgodnie z normami dla więku dziecka - obejmują

wyżywienię opracowanę przezdietetyka w żłobku,

usługi opiekuńczo-pielęgnacyj ne,

higienę snu i wypoczyrlku,
organizowanie zabavł dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w
i na wolnym powietrzu,
dziŃania pro fi l aktyczne, promuj ąc e zdrowi e ot az ko rekcyj no, napr aw cze,

działartia na rzecz usamodzielniania i uspołeczniania dziecka,

udzielanie dotńnej pomocy przedmedy cznej,

bieżący kontakt zrodzicarrti lub opiekunami prawnymi.

ż.

a

4.

5.

pomteszczeniach

er



a
J.

1.

1.

5.

§9.

Dzieci mogą być odbierane tylko pnr"rrodziców lub prawnych opiekun ów. Zaich pisemną
zgodądziecko może być odebran e ptzez doro słą osobę imiennie upoważnioną,

W PrzYPadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) lub inna upoważniona osoba, co do której
zachodzi obawa, że nie gwaranĘe odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne,
odurzenie i inne) dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia
zawiadomi onĄ przez żŁobek innej uprawnionej do odbioru dztecka osoby.

W PrzYPadku nie odebrania dziecka ze iĄobka pruęz rodzica (opiekuna) lub inną osobę
uPoważnionąnajpóŹniej do godziny zakończenia dziŃalności złobka, atakżew sytuacji nie
PrzYbycia zawiadomionej osoby lub braku kontaktu w warunkach określonych w ust. 2 i
niemożnoŚcią skontaktowania się z rodzicem (opiekunem, osobą upoważnioną), kierownik
lub innY Pracownik żłobkazawiadomi nĄbliższąjednostkę policji o potrzebie umieszczęnia
dzięcka za zgodą sądu opiekuńczego w rodzinie zastępczej pełniącej fuŃcję pogotowia
Rodzinnego w Mielcu. O takiej sytuacji pracownik żłobka informuje inne osoby,
upowaznione w złobku przez rodziców/opiekunów.

§10

Żłobek prowadzi statutową działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do
16.00.

Na wniosekrodzicalopiekuna/ dziecka wymiar opieki w złobku moze być wydłuzony ponad
statutowe godziny pracy żłobka za dodatkową opłatą.

Wysokość opłaty !vym. w pkt 2lstalaRada Miejska w drodze uchwały.

Rodzic /oPiekun/, występujący z wnioskiem o opiekę nad dzieckiem wykraczającąpoza
statutowe godziny pracy żłobka winien ńożyó miesięczną deklarację pobytu dziecka w
żłobku, w celu dostosowania indywidualnego miesięcznego harmonogramu czasu pracy
Pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie opieki dziecku na tydzień przed,
miesiącem, na który składana jest deklaracja.

Miesięczna deklaracja wydłuźonego pobytu dziecka w żłobku obliguje rodzica do ponoszenia opłaĘ za
kńdą zadeklarowaną dodatkową godzinę zgodnie z IJchwałą nr Xl79l2011 Rady Miejskiej w
Mielcu z dnia 26 mĄa 20lI r, w sprawie wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej
wysokości opłaty zavryżywienie dziecka w żłobku miejskim.

TYlko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku /np. chorob a dzieckal
rodzic ztakiej opłaty może zostać zwolniony.

Szczegółowe miesięczne harmonogramy pracy dla wszystkich pracowników żłobka ustala
kierownik placówki.

ŻYwienie dzieckaw czasię wydłużonego czasu pracy zapewniadziecku rodzic/opiekurr/ we
własnym zakresie.

Personel żłobka możę pracować w sobotę, jeżeli zachodzi taka potrzeba w przypadku
konieczności odpracowania innego dnia roboczego bądź w przlpadku konieczności
PrzeProwadzęnia niezbędnych prac dezynfekcyjnych lub prac porządkowych po dokonanym
remoncie w złobku.

Ramowy rozl<ł.addnia pobytu dziecka w żłobku:

aJ.
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6.
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10.

6.00 _ 8.00 - przyjmowanie dzieci (wg potrzeb - inny czas przyjęcia dziecka)



8.00 - 8.30 - śniadanie

8.30 - 11.00 - zabawy z dzięćmi i II śniadanie

11.00 -l1.15 -toaleta

11.15 -12.00 -obiad

lż.I5 - 14.00 - lezakowanie (spanie)

14:00 *14:15 -toaleta

14.15 -15.00 -podwieczorek

15.00 - 15:45 - zabawy, odbior dzjeci (odbiór dziecitakże wg indywidualnych
potrzeb w innym czasie).

15:45 - 16:00 - sprzątanie sal i przygotowanie obiektu do przyjęcia dzieci w
dniu następnym.

l1. Dzieci nie należY pod zadnym pozorem przymuszać do jedzenia ale należyje maksymalnie
zachęcaĆ do sPożYwania posiłków. Posiłki wi.ury byc przygotowane i podawane w sposób
estetYcznY z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki i smaku posiłków, aby zachęcŃy
dzieci do ich spożywania.

12. Dzieci w każdym czasie muszą mieć zapewniony dostęp do napojów ( wody, herbaty,
soków, kompotów, itp.)

13. W okresie adaPtacji dziecka do waruŃów żłobkowych rodzic (opiekun) możęwejść do sali
Pobfiu dzieci za zgodą opiekuŃi, jeżeli wymaga tego zachowanie dziecka. Rodzic
(oPiekun) winien byĆ informowany pTzęz personel żĄobka o potrzebie zal<ładaniaw takich
Pr zY P adkach o chrani a czy na obuwie or az nńożenia fartucha o chronne go .

§ 11

1. w czasie pobytu w żłobku dziecko powinno być zaopatrzone:

a) w miękkie domowe obuwie, za wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym,
b) PieluchY jednorazowe, bieliznę, pidżamę i odzież na zmianę dóslarczon ę przez

r o dzical opiekuna dziecka.
c) Środki higieny osobistej zapewnianę przęz rodzica (po uzgodnieniu ze żłobkiem).

2. JeŚli korzYsta z urządzeń lub aparatów (innych), które winno nosić takze w czasie
PrzebYwania w żłobku, rodzice (opiekunowie) mogą ptzekazaó je personelowi wraz z
informacją o zasadach ich używania i obsługi,

3. JeŚli dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby z zahesu diety, higieny snu, waruŃów
rozwoju PsYchomotorycznego i emocjonalnego - rodzice (opiekunowie) winni informować
na bieząco Personel o takich potrzebach,bądź zachowaniacń dziecka, po to by w granicach
możliwości Złobka zapewnić dziecku optymalne warunki.

III. Organizacja pracy Złobków.

§12
Dyrektor Zespołu przyjmule interesantÓW W Sprawach skarg i wniosków w siedzibie Zespołu, ul.
Biemackiego 6,Ąp.7 w godz. ptacy,tel.17 787463L

§13

1. Miejscem bezpośredniego świadczęniausług dla dzieci jest żłobek.



2, Za działanię żŁobka i prawidłowe świadczenie usług odpowiedzialny jest kierownik
placówki.

3. kierownik żłobkapracuje i przyjmuje interesantów w godzinach:

- poniedziałek: od 7:00 - 15:00

- od wtorku do piątku: od 7:30 - 15:30

4. W sprawach rekrutacji oraz konsultacji dot. pobytu dziecka w żłobku Kierownik żłobka
przyjmuje wkńdy wtorek w godz: od 10 -l2tej.

5, Dla potrzeb Świadczenia pomocy psychologiczno-logopedycznej i rehabilitacyjnej dla
dzieci, kierownik żłobka ustala dogodne godziny spotkań dziecka i rodziców z
psychologiem, logopedą lub rehabilitantem (o ile tacy specjaliści są zatrudnieni w Zespole)
lub specj alistami spoza Zespołu.

§14

1. Personel opiekuńczy żŁobka realizuje zadania zapevłniające dziecku bezpośrednią opiekę
pielęgnacyjną i edukacyjną.

2. Pozostałe zadania zńązane z dzińalnością złobka wykonują pracownicy obsfugi i personel
pomocniczy.

IV. Prawa dziecka

Dziecko ma prawo w szczególności do:

1) równego traktowania,

2) poszanowania godności i intymności,

3) wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnieniazdaniaiżyczeń,

4) nieĘkalności ftzycznej,

5) Poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów,

6) odwiedzin rodziców w czasie pobytu w żłobku.

V. Obowiązki Zespolu w razie śmierci dziecka

§ 15

1. W razie Śmięrci dziecka żłobek ma obowiąek na wniosek rodziców (opiekunów) dzięcka
udostępniĆ na miejscu dokumentację indywidualną wewnętrzną w zafuesie wpisów
dotyczących dziecka.

2. W razie Śmierci dziecka podczas pobytu w żłobku kierownik żłobka ma obowiązek
natYchmiast powiadomić o tym fakcie rodziców (opiekunów) dziecka oraz Dyrektora
Zespołu,który ptzejmie dalszy tok postępowania w sprawie.

vI. postanowienia końcowe

§16

1. Rodzice/opiekunowie winni:

I)wŁączaó się w tworzenie:

a) pro gramó w wychow aw czy ch t dy dakty cznych,



b) programów profilaktyki i promocji zdrowia,

c) organizację imprez okolicznościowych i innych, na waruŃach określonych
przęz kierownictwo złobka.

2) kierowaó uwagi do personelu w trosce o dobro dziecka,

3) zapoznawać się ztreściąogłoszeń i komunikatów Kierownikażłobkai Dyrektora
Zespołu,

4) aktywnie uczestnic zy c w zebr aniach rc dzicow,

5) przestzegać treści Regulaminów obowiąpujących w Zespole żłobków, w tym
Regulaminu Porządkowego oraz dorńnych ustaleń organizacyjnych Kierownika żłobka
oraz Dyrektora Zespołu.

2. za pob5rt dziecka w złobku rodzicę obowią.zani są wnosić opłaty najpóźniej do 10 dnia
następnego miesiąca - za miesiąc poprzedni, w wysokości i na zasadachokreślonych
statutem Zespołu oraz uchwałąRady Miejskiej w Mielcu wym. w § l0 pkt 5 Regulaminu.

§17

W żłobku może działaó Rada Rodziców jako reptezeriacja rodziców (opiekunów) dzieci
korzystających z usług żłobka na waruŃach określonych Ustawą zapisaną w § 1, ust.1
Regulaminu.

§ 18

1. W okresie urlopowym tj. w miesiącach: lipcu i sierpniu, Dyrektor Zespołu moze
wProwadziĆ 1- miesięcznąprzerwę w działalności ZłobkóW w celu wykoruystania ptzęz
pracowników urlopów wypoczyŃowych. Przerwa w działalności placówek ustalana jest
Zarządzeniem Dyrektora ZZM na co najmniej 5 miesięcy przed wprowadzeniem
planowanego przestoj u żłobka.

2. w okresie przestoju żłobków wykonywane sąniezbędne remonty i naprawy..

3. Dyrektor Zespołu może także vrryłączyć iĄobek z dzińaria na okres kilku dni w ciągu roku
w celu usunięcia awarii, przeprowadzęnia nieplanowanego remontu, a także w celu
gruntownego posprzątania obiektu, dezynfekcj i, itp.

4. Na czas przestoju placówki, rodzice/opiekunowie prawni zapev,łniająopiekę dziecku we
własnym zakresie.

5. W przypadku braku takiej możliwości, na czas przestoju złobka dziecko może byó
przekierowane do innej placówki złobkowej - w miarę wolnych miejsc.

§ 19.

Zmiany treści niniej sze go re gulaminu wymagaj ą formy pisemnej .

§20

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia

trYFł E
Zespołu żłobk,

rngr \Man'

w Mielcu - Wanda Bargiel


