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ROZDZIAŁ I. 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu, zwany dalej Żłobkiem, działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. z 2021r. 

poz. 75 ze zm.); 

2) Uchwały Nr XL/235/1998 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 kwietnia 

1998r. w sprawie potwierdzenia przejęcia w dniu 16 stycznia 1991r. prowadzenia          

i utrzymania Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu; 

3) Uchwały Nr XXXV/434/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 maja 

2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu; 

4) niniejszego Regulaminu. 

§ 2. Regulamin Organizacyjny Żłobka określa: 

1. Postanowienia ogólne 

2. Warunki przyjęcia dziecka do Żłobka. 

3. Zasady pobierania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku. 

4. Zasady funkcjonowania Żłobka. 

5. Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku. 

6. Zasady ubezpieczenia dziecka. 

7. Strukturę organizacyjną Żłobka. 

§ 3. Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka jest mowa o: 

1) Żłobku – należy przez to rozumieć Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu; 

2) Regulaminie Organizacyjnym – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny 

Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu; 

3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym 

Tomyślu; 

4) Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych, których 

dzieci uczęszczają do Żłobka. 

§ 4. 1. Żłobek świadczy usługi opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne dla dzieci w 

wieku: od ukończenia 20 tygodnia życia, do końca roku szkolnego, w którym dziecko 

ukończy 3 rok życia.  

        2. Żłobek jest placówką dzienną, czynną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30  

            do 16:30. 

        3. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie  
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           względem każdego dziecka w godzinach pracy placówki. 

        4. Żłobek współpracuje z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z Poradnią  

Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie: profilaktyki, 

problemów psychologicznych i społecznych dziecka oraz jego rodziców. 

        6. W zależności od wieku dziecka, jest ono przypisane do jednej z siedmiu następujących 

grup wiekowych: 

            1) grupa I – Malinki 

            2) grupa II – Jagódki 

            3) grupa III – Truskaweczki 

            4) grupa IV – Morelki 

            5) grupa V – Borówki 

            6) grupa VI – Cytrynki 

            7) grupa VII – Jabłuszka 

 

 

ROZDZIAŁ II.  

Warunki przyjęcia dziecka do Żłobka 

 
 § 5.  Do Żłobka mogą być przyjęte dzieci, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:  

1) mają ukończone 20 tygodni życia, a nie ukończyły 3-go roku życia; 

2) w przypadku dzieci niepełnosprawnych orzeczenie poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, określającej poziom ich rozwoju psychofizycznego; 

3) są objęte obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi przeciwko chorobom 

zakaźnym wymienionym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 

sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 

r., poz.753 ze zm.), zgodnie z Programem szczepień ochronnych ogłaszanym przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego w trybie przewidzianym przez art.17 ust. 11 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2022 r., poz. 64 ze zm.); 

4) są zameldowane na terenie Gminy Nowy Tomyśl; 

5) nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców 

bądź opiekunów prawnych dziecka; 

6) opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w 

którym dziecko ukończyło 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub 

utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do ukończenia 4 
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roku życia, wówczas rodzice zobowiązani są do złożenia w Żłobku oświadczenia o 

przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

§ 6.   1. Żłobek przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. 

         2. Podstawowy nabór dzieci do żłobka odbywa się przez cały rok, na podstawie  

             Złożonego przez rodziców /opiekunów prawnych Wniosku o przyjęcie dziecka do  

             żłobka, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z załączoną do  

             wniosku prawidłowo wypełnioną  dokumentacją, złożoną przez rodziców tych  

             dzieci. 

3. Wniosek o przyjęcie do Żłobka może zostać złożony z chwilą kiedy dziecko posiada 

nadany numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i 

serię dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4. Lista dzieci przyjętych do żłobka jest podawana do wiadomości rodziców w 

terminie do 20 maja każdego roku. 

5. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w Żłobku, 

przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor Żłobka. 

6. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych jest większa niż liczba miejsc w Żłobku, 

Dyrektor Żłobka powołuje Komisje Rekrutacyjną, w skład której wchodzą: trzech 

pracowników Żłobka oraz trzech przedstawicieli Rady Rodziców, o ile Rada 

Rodziców została utworzona. 

7. Komisja Rekrutacyjna przedstawia Dyrektorowi Żłobka wyniki rekrutacji do 

zatwierdzenia. 

§ 7. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, o których mowa w § 5, z najwyższa liczbą  

              punktów według następujących kryteriów: 

1) dziecko z rodziny wielodzietnej – 20 pkt 

2) dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – 20 pkt 

3) dziecko rodziców pracujących/studiujących w trybie dziennym – 10 pkt 

4) dziecko rodzica samotnie wychowującego dziecko, pracującego/studiującego w trybie 

dziennym – 10 pkt 

5) dziecko zameldowane w gminie Nowy Tomyśl – 10 pkt 

6) dziecko rodzica zameldowanego w Gminie Nowy Tomyśl na pobyt stały – 10 pkt 

7) dziecko mające rodzeństwo uczęszczające do żłobka, do którego składany jest wniosek 

– 10 pkt 
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2. W przypadku uzyskania przez dzieci takiej samej liczby punktów, o przyjęciu do 

żłobka decyduje uwzględnienie preferencji dla dzieci z rodzin wielodzietnych i 

niepełnosprawnych, a następnie kolejność zgłoszeń. 

3. Zasady działania Komisji Rekrutacyjnej określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej 

przy Żłobku „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu, stanowiący Załącznik Nr 2 do 

niniejszego Regulaminu, ustalany przez Dyrektora Żłobka.  

4. Z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka zawierana jest 

Umowa w sprawie korzystania z usług Żłobka. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 

do niniejszego Regulaminu 

5. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, Dyrektor może przyjąć, na miejsce 

tego dziecka na czas jego nieobecności tzw. „urlopowania”, inne dziecko, na 

podstawie umowy z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi, przy czym, w 

pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę dzieci umieszczone na liście 

oczekujących. 

6. Przyjęcie dziecka na miejsce dziecka „urlopowanego” (zgłoszona dłuższa 

nieobecność) może nastąpić wyłącznie w sytuacji kiedy: 

1) rodzice dziecka „urlopowanego” w formie pisemnej zgłaszają nieobecność dziecka 

przez okres co najmniej 1 miesiąca; 

2) w momencie „urlopowania” dziecka, o wolnym miejscu w Żłobku,  w pierwszeństwie 

informowani są kolejni rodzice dzieci z listy rezerwowej; 

3) rodzice z listy rezerwowej, którzy nie zdecydują się na tymczasowe przyjęcie dziecka 

do Żłobka nie tracą miejsca na dotychczasowej liście rezerwowej; 

4) rodzice, którzy zdecydują się na podpisanie umowy na czas nieobecności innego 

dziecka, zobowiązani są do przestrzegania regulaminów, wszystkich zasad, ustaleń, 

opłat itp. obowiązujących w Żłobku. 

 

ROZDZIAŁ III.  

Zasady pobierania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku 

 

§ 8.   1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, oraz maksymalną wysokość opłaty za 

wyżywienie dziecka, ustala Rada Miejska w Nowym Tomyślu w formie uchwały. 

  2. Opłatę za pobyt dziecka w placówce  należy wpłacać na bankowe konto Żłobka, 

podane  w Umowie w sprawie korzystania z usług Żłobka, do dnia 15  każdego miesiąca. 

  3.  Na kwotę odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku składają się: 



 6 

           a) koszt organizacji pobytu dziecka w Żłobku, 

           b) koszt wyżywienia. 

         4.  Informacja o wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku  

zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń. 

         5. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek rodziców    

             dziecka, Dyrektor Żłobka może urlopować dziecko na okres od pierwszego do  

             ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Wniosek należy złożyć przed pierwszym  

             dniem miesiąca, w którym przypadać będzie okres urlopowania. 

§ 9.  Obniża się opłatę godzinową o 15%  w stosunku do drugiego i kolejnego dziecka z danej  

rodziny, które uczęszcza w tym samym czasie do Żłobka. 

§ 10. 1. Wraz z miesięczną opłatą za pobyt dziecka w Żłobku, pobierana jest opłata równa 

kosztom żywienia dziecka w danym miesiącu. 

       2. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor Żłobka, w uzgodnieniu z intendentem. 

       3. Stawka żywienia jest uzależniona od cen artykułów spożywczych na  lokalnym rynku. 

       4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłata za wyżywienie podlega zwrotowi 

pod warunkiem poinformowania Żłobka o nieobecności dziecka i przewidywanym 

czasie jej trwania, z tym, że za pierwszy dzień nieobecności, opłata jest zwracana, jeśli 

rodzic skutecznie poinformuje Żłobek w tym dniu najpóźniej do godz. 8.00. 

§ 11.  Jeśli zaległości rodziców w opłatach,  wynosić będą więcej niż za dwa miesiące lub 

powtarzać się będą nieterminowe regulowania opłat, stanowić to będzie podstawę do 

skreślenia z listy wychowanków, a należności zostaną egzekwowane przymusowo we 

właściwym trybie. 

 

ROZDZIAŁ IV. 

Zasady funkcjonowania Żłobka 

 

§ 12. 1. Przyjmowanie dzieci do Żłobka odbywa się w godzinach od 6:30 do 8:15.           

         2. Dziecko przyprowadzone do Żłobka musi być zdrowe (bez objawów chorobowych),  

            zadbane higienicznie i estetycznie ubrane. 

          3. Dziecko nie może nosić do żłobka biżuterii (kolczyków, łańcuszków, pierścionków i  

              innych zbędnych ozdób) oraz zabawek. Przynoszenie tzw. „przytualnek” regulowane  

              jest ustaleniami z opiekunami na poszczególnych grupach. 
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         4. Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka zobowiązani są informować pielęgniarkę 

lub opiekunkę o stanie zdrowia dziecka i jego zachowaniu w domu. 

         5. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych, rodzic ma obowiązek 

niezwłocznie odebrać dziecko ze Żłobka w celu podjęcia leczenia.     

 6. Każdorazowo, po zakończeniu leczenia, rodzice dzieci powracających po takiej 

nieobecności do Żłobka, zobowiązani są wypełnić oświadczenie, że dziecko jest 

zdrowe i może uczęszczać do Żłobka. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do 

niniejszego Regulaminu. 

         7. Każdorazowo, po zakończeniu leczenia choroby zakaźnej rodzice dzieci 

powracających po takiej nieobecności do Żłobka, zobowiązani są dostarczyć 

zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do 

Żłobka. 

§ 13. 1. O nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania, rodzice są zobowiązani  

             skutecznie powiadomić dyrektora lub opiekuna w Żłobku osobiście lub telefonicznie:  

DYREKTOR – tel. 61 44 22 555 

INTENDENT –  tel. 664 549 824 

Grupa I MALINKI – tel. 664 544 101 

Grupa II JAGÓDKI – tel. 664 549 596 

Grupa III TRUSKAWECZKI – tel. 664 549 807 

Grupa IV MORELKI – tel. 538 273 600 

Grupa V BORÓWKI – tel. 538 273 500 

Grupa VI CYTRYNKI – tel. 538 273 800 

Grupa VII JABŁUSZA – tel. 538 273 900 

 

        2. W przypadku nie zgłoszenia dyrektorowi lub opiekunom przyczyny nieobecności, 

trwającej ponad 14 dni, dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków, a także 

wówczas, gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami a opiekunami Żłobka w 

kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania 

dziecka. 

        3. Ze względu na reżim sanitarny osoby postronne nie mogą wchodzić na sale dziecięce. 

        4. Rodzice są zobowiązani zgłaszać opiekunom, zmiany nazwiska, numerów 

kontaktowych, adresów mailowych, adresu zamieszkania lub zakładu pracy. 

§ 14. 1. Do obowiązków personelu Żłobka należy: 

1) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w Żłobku; 
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2) realizowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka; 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, 

uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku 

dziecka według przyjętego planu pracy oraz organizacji dnia w poszczególnych 

grupach wiekowych Organizacja dnia dzieci w żłobku - stanowi Załącznik Nr 5 do 

niniejszego  Regulaminu, 

4) informowanie na bieżąco rodziców o planie pracy z dziećmi i zachowaniu dzieci     

w ciągu dnia;  

5) zawiadomienie rodziców dziecka w przypadku zachorowania i odnotowanie tego 

faktu w Karcie obserwacji dziecka – Załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu; 

6) wezwanie pogotowia ratunkowego w przypadku zagrożenia życia dziecka; 

7) zapewnienie prawidłowej i fachowej opieki oraz wyżywienia zgodnie z 

obowiązującymi normami; 

§ 15. Dzieci przebywające w Żłobku otrzymują  trzy posiłki, zgodnie z wymaganiami dla 

grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, 

opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w 

Warszawie. 

§ 16.  1. Do odbioru dziecka ze żłobka upoważnieni są wyłącznie rodzice lub prawni  

opiekunowie oraz osoby upoważnione na pisemny wniosek rodzica dziecka i legitymujące się 

dowodem osobistym. 

           2. Dzieci mogą odbierać ze żłobka wyłącznie osoby pełnoletnie. 

           3. Dzieci ze żłobka nie mogą odbierać osoby nietrzeźwe. 

 

 

ROZDZIAŁ V. 

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku 

 

 
§ 17. 1. Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka mogą uczestniczyć w imprezach   

             okolicznościowych w Żłobku, w których występują ich dzieci oraz w dniu „Drzwi  

             otwartych” w Żłobku.  

         2. Podczas imprez, o których mowa w ust. 1 rodzice mają możliwość wspólnej zabawy z  

             dziećmi na terenie placówki. 
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         3. Udział rodziców w imprezach, o których mowa w ust. 1 nie może kolidować z  

             przepisami sanitarnymi, przeciwpożarowymi, zakłócać rozkładu dnia obowiązującego  

             w Żłobku lub naruszać reguł powszechnie przyjętych w takich placówkach. 

§ 18. 1. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka mogą utworzyć reprezentację zwaną Radą  

             Rodziców. W żłobku może działać tylko jedna rada rodziców. 

         2. Rada rodziców jest organem wnioskującym i doradczym, działającym na podstawie  

            Regulaminu określającego w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, a  

            uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców. 

         3. W celu wspierania działalności statutowej żłobka rada rodziców może gromadzić  

            fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

         4. Fundusze, o których mowa w ust. 3, mogą być przechowywane na odrębnym  

            rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku  

            bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby  

            posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 

5. Rada rodziców zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o wyborze lub 

zmianie swoich przedstawicieli dyrektora żłobka. Dyrektor żłobka umożliwia 

wszystkim rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka zapoznanie się ze składem 

rady rodziców. 

6. Dyrektor żłobka umożliwia rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka 

zorganizowanie zebrania mającego na celu wybranie składu rady rodziców oraz 

uchwalenie regulaminu rady rodziców, w szczególności przez udostępnienie miejsca 

na zebranie oraz poinformowanie rodziców o jego terminie. Zebranie rodziców 

odbywa się co najmniej raz w roku.   

  

 

 

 

ROZDZIAŁ VI. 

Ubezpieczenie dzieci 

 
§ 19. 1. Przebywające w Żłobku dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw     

             nieszczęśliwych wypadków. 

         2. Koszt ubezpieczenia dzieci ponoszą Rodzice zgodnie z obowiązującą taryfą. 
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         3.Rodzice pisemnie oświadczają iż, dziecko zapisane do żłobka podlega 

indywidualnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Oświadczenie 

NNW stanowi Załącznik Nr 7 do Regulaminu. 

 

 

ROZDZIAŁ VII. 

 Struktura organizacyjna Żłobka 

 

§ 20.   1. Strukturę organizacyjną Żłobka stanowią: 

1) Dyrektor; 

2) Główny księgowy; 

3) Intendent/Dietetyk; 

4) Szef kuchni; 

5) Pracownicy kuchni - pomoce kuchenne; 

6) Pielęgniarki; 

7) Opiekunki dziecięce; 

8) Pracownicy gospodarczy. 

 2. Strukturę organizacyjną Żłobka przedstawia Schemat organizacyjny Żłobka 

stanowiący Załącznik Nr 8 do Regulaminu.  

 

 

ROZDZIAŁ VIII. 

 Postanowienia końcowe 

 

§ 21.  Na terenie Żłobka obowiązuje bezwzględny zakaz: 

             - palenia tytoniu oraz e-papierosów,  

             - spożywania napojów alkoholowych, 

             - przebywania osób nieuprawnionych i nietrzeźwych, 

             - naruszania innych powszechnie obowiązujących zakazów. 

Substancje łatwopalne, trujące lub szkodliwe dla zdrowia, przechowywane są w miejscu 

niedostępnym dla dzieci i osób trzecich. 
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§ 22.  1. Skargi i wnioski dotyczące pracy Żłobka należy składać u dyrektora  osobiście lub na 

piśmie w godzinach pracy placówki. 

          2. O sposobie załatwienia skarg i wniosków zainteresowani będą zawiadomieni w 

trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 

          3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r. 

 

 

                                                                                      Dorota Tomaszewska 

          Dyrektor Żłobka 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1: Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka 

Załącznik Nr 2: Regulamin Komisji Rekrutacyjnej przy Żłobku „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu, 

Załącznik Nr 3: Wzór umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka „Złoty Promyk’ w Nowym Tomyślu 

Załącznik Nr 4: Wzór oświadczenia o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie 

Załącznik Nr 5: Organizacja dnia dzieci w żłobku 

Załącznik Nr 6: Karta obserwacji dziecka 

Załącznik Nr 7: Oświadczenie NNW 

Załącznik Nr 8: Schemat organizacyjny Żłobka 

 


