
Regulamin Żłobka „Tygrysek i Przyjaciele”

1. Żłobek Tygrysek i Przyjaciele z zlokalizowany w Warszawie przy ul. Białowieskiej 2 jest czynny w dni

robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00. 

2. Personel  żłobka  Tygrysek  i  Przyjaciele  sprawuje  opiekę  nad  dziećmi  od  godziny  7.00  do  17.00.

Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przejęcia opieki nad dzieckiem do godziny 17.00 lub - w

przypadku,  gdy  dziecko  uczęszcza  do  Tygrysek  i  Przyjaciele  na  kilka  godzin  dziennie  -  do  innej

zadeklarowanej godziny.

3. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki, i wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci.

4. Uprasza się, aby dzieci były odbierane przez rodziców w godzinach pracy żłobka. 

5. Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców/Opiekunów lub osoby przez nich upoważnione i

wymienione w Karcie Zgłoszeniowej.

6. Święta kościelne i państwowe są dniami wolnymi od pracy Żłobka.

7. Żłobek oferuje Dzieciom posiłki w zależności od złożonej deklaracji, i jest uzależnione od czasu pobytu

dziecka:  śniadanie  (godz.  9:00),  obiad  –  I  danie  (godz.  11:00),  obiad  –  II  danie  (godz.  14:00),

podwieczorek (godz. 15:00).

8. Wprowadzenie  diety  eliminacyjnej  zleconej  przez  lekarza  specjalistę  będzie  rozpatrywane

indywidualnie i realizowane w miarę możliwości Żłobka z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zalecone przez

lekarza  specjalistę  produkty  spożywcze  nie  są  ujęte  w  specyfikacji  zamówień  Żłobka,  Rodzice

dostarczają je na koszt własny.

9. Opłaty  za  stawki  żywieniowe powinny  być  uiszczane  z  dołu  w terminie  do  5-tego  dnia  każdego

miesiąca na konto bankowe:

            mBank nr rachunku: 45 1140 2004 0000 3102 8127 2053
(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc za jaki jest uiszczana opłata  oraz

adres placówki do której uczęszcza dziecko) 

10. Opłaty za czesne powinno być uiszczane z góry w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto

bankowe:

            mBank nr rachunku: 45 1140 2004 0000 3102 8127 2053
            (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc za jaki jest uiszczana opłata) 
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11. Nieobecność dziecka Rodzic/Opiekun zgłasza najpóźniej do godz. 6.00 w dniu absencji  dziecka. W

przypadku  niepowiadomienia  Tygrysek  i  Przyjaciele  SMS-em o  nieobecności  dziecka  -  Tygrysek  i

Przyjaciele nalicza opłatę za stawki żywieniowe, tak jakby dziecko było obecne w żłobku.

12. Dzieci chore nie mogą być przyprowadzane do żłobka Tygrysek i Przyjaciele.

13. W  przypadku,  gdy  personel  opiekuńczo-wychowawczy  zgłosił  Rodzicowi/Opiekunowi  wystąpienie

objawów chorobowych u dziecka, bądź podejrzenie konkretnej choroby u dziecka, Rodzic/Opiekun

jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o tym, że „Dziecko jest zdrowe, i może

uczęszczać do żłobka”. 

14. Jeśli dziecko przebyło chorobę zakaźną lub jest w jej trakcie (Choroba bostońska, Ospa, Krztusiec,

Borelioza, Cytomegalia, Szkarlatyna, Odra, Różyczka, Świerzb, Wszawica itp.), Rodzice/Opiekunowie

są zobowiązani do poinformowania personelu Tygrysek i Przyjaciele o danym zdarzeniu.

15. Personel placówki nie podaje dzieciom lekarstw.

16. W  razie  stwierdzenia  u  Dziecka  objawów  choroby,  po  informacji  telefonicznej  ze  Żłobka,

Rodzic/Opiekun zobowiązany jest odebrać Dziecko tak szybko, jak to możliwe.

17. Po  przebytej  chorobie  dziecka,  Rodzic/Opiekun  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  personelowi

Tygrysek i Przyjaciele – zaświadczenia od lekarza, że „Dziecko jest zdrowe, i może uczęszczać do

żłobka”.

18. W razie  wypadku  z  udziałem  Dziecka  Personel  udzieli  Dziecku  pierwszej  pomocy.  Następnie  w

zależności od okoliczności niezwłocznie wezwie pogotowie ratunkowe. Niezależnie od tych działań

podejmie wszelkie wysiłki w celu jak najszybszego skontaktowania się z Rodzicem/Opiekunem.

19. Na  terenie  Żłobka  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  palenia  papierosów  oraz  papierosów

elektronicznych.

20.  W chwili przejęcia opieki nad Dzieckiem Rodzic/Opiekun proszony jest o opuszczenie terenu Żłobka,

w szczególności placu zabaw.

21. Na  wniosek  Rodzica/Opiekuna  wszelkiego  typu  zaświadczenia  wydawane  są  przez  Tygrysek  i

Przyjaciele w terminie do 7 dni roboczych przez dyrektora lub kierownika żłobka.

22. Żłobek Tygrysek i Przyjaciele nie zapewnia Rodzicom/Opiekunom dzieci uczęszczających do żłobka

miejsc parkingowych.

23. Niezastosowanie  się  do  pkt  11,  12,  13,  15,  16,   niniejszego  regulaminu  –  upoważnia  Tygrysek  i

Przyjaciele do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia.

Warszawa dnia ___________________                            ____________________________________
                                                                                                (czytelny podpis rodziców/opiekunów)
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