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I Organizacja pracy Opiekunów Dziennych

1. Opiekunowie dzienni „Dzidziusiowo” znajdują się przy ul. Czeladzkiej 30 w Będzinie. Placówka

jest prowadzona przez firmę Bartosz Stankiewicz, ul. Piłsudskiego 46/18a,41-200 Sosnowiec.

2. Placówka działa na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

3. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 18.00. Dziecko nie 

powinno przebywać pod opieką opiekunów dziennych dłużej niż 10 godzin dziennie. 

 

 a) Personel

1. Po przyjęciu dziecka do placówki, dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu przez

cały okres, aż do odebrania przez rodziców lub upoważnioną osobę. 

2. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w placówce jest następujący:

dzieci przebywające pod opieką opiekunów, którzy organizują im zabawy, zajęcia edukacyjne i 

wychowawcze zgodnie z realizowanym miesięcznym planem zajęć; 

opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych dzieci;

3. Każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci (bawialnia, jadalnia, sypialnia, 

szatnia, łazienka) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne;  opiekun opuszczający grupę w momencie



4.

5. przyjścia drugiego opiekuna, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących 

wychowanków;

4. Opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę

5.  Obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta 

pomoc jest niezbędna;  w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Żłobka, bez 

względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie

bezpieczeństwa dzieciom.

 Założyciel powierza pracę w oddziale żłobkowym przyjętym do pracy opiekunom. Liczba dzieci 

na jednego opiekuna nie przekroczy 8, a gdy w tej grupie dzieci będzie jedno niepełnosprawne lub

które nie ukończyło 1 roku życia, liczba ta nie przekroczy 5 dzieci. Warunkiem zatrudnienia na 

stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z 

wymogami przepisów ustawy

Żłobek zapewnia Dziecku:

1. łóżeczko/leżaczek,pościel,

2. nocnik - w żłobku,

3. zastawę stołową przeznaczoną do spożywania posiłków,

4. 5 posiłków głównych: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy (jeśli rodzice nie zdecydują

się dostarczać go we własnym zakresie) I podwieczorek, II podwieczorek

5. ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku

                                           b) Obowiązki opiekunów

1. Opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,

2. Dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci,

3. Kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie,

4. Kształtuje pozytywne cechy charakteru,

5. Wypracowuje społeczno – pożyteczne nawyki,

6. Zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne,



7. Karmi i ubiera dzieci,

8. Organizuje i przeprowadza zajęcia edukacyjne.

                                 I Przyjęcie do żłobka oraz przypadki skreślenia z listy

1. Warunkiem przyjęcia oraz pobytu dziecka w Dzidziusiowie jest złożenie podpisanego 

regulaminu, umowy oraz wypełnienie wniosku-ankiety, wpłacenie wpisowego oraz 

terminowe uiszczanie czesnego                                

2.  Zapisy prowadzone są przez cały rok 

3. W przypadku braku wolnych miejsc możliwe jest wpisanie się na listę rezerwową.

4. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka.

5. O przyjęciu do "Dzidziusiowa" decyduje kolejność zgłoszeń z tym, że pierwszeństwo 

mają dzieci kontynuujące pobyt z poprzedniego roku oraz ich rodzeństwo.

 Placówka może skreślić Dziecko z listy wychowanków Żłobka w przypadkach:

1. Naruszenia przez Rodziców godzin przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola,

2. Systematycznego opóźniania przez Rodziców płacenia czesnego,

3. Zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy 

proces wychowania i kształcenia w grupie,

4. Naruszenia przez Rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi Rodzicami.

5. Placówka ma prawo rozwiązać umowę z 30 dniowym, pisemnym wypowiedzeniem.

6. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z 30 dniowym, pisemnym wypowiedzeniem.

7. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy nie zwalnia Rodziców od obowiązku opłat z tytułu 

czesnego.

                                        III Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

1. Do odbioru dzieci z placówki upoważnieni są tylko opiekunowie prawni lub osoby przez nich 

wyznaczone pisemnie. Upoważnienie jest przechowywane wraz z dokumentacją dziecka na terenie 

placówki.



2. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom przez opiekunki z 

poszanowaniem prawa do prywatności.

3. Rodzice odbierają dziecko osobiście z sali, w przypadku, gdy dzieci przebywają w ogrodzie 

przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez 

wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

4. Z chwilą oddania dziecka rodzicom to oni odpowiadają za jego bezpieczeństwo, także na terenie 

przedszkola i w ogrodzie przedszkolnym; jednak w dalszym ciągu obowiązują zasady 

bezpieczeństwa panujące w przedszkolu (dotyczy to zjeżdżania po poręczach , wchodzenie na 

drzewa, niewłaściwe korzystanie z urządzeń)

                                                              IV Opłaty

1. Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 10-go dnia 

kalendarzowego miesiąca za dany miesiąc, w wysokości i na zasadach określonych w umowie. Za 

nieterminowe uiszczanie opłat będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej.

2. Opłata za wyżywienie jest naliczana za każdy miesiąc z góry po ewentualnym odliczeniu za 

nieobecności z miesiąca poprzedniego. 

3. Rezygnacja z karnetu równoznaczna jest z utratą pozostałych godzin w karnecie oraz 

poniesieniem wszystkich kosztów związanych z wykupem danego karnetu.

4. Przyjęcie do placówki jest jednoznaczne z podpisaniem przez Rodziców/Prawnych Opiekunów 

umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu dziecka w Żłobku oraz wysokość i zasady 

odpłatności. 

5. Miesięczna opłata za koszty wyżywienia dziecka podlega obniżeniu w przypadku nieobecności 

dziecka w żłobku, proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności, z wyjątkiem pierwszego dnia.

6. W przypadku poinformowania dyrektora żłobka, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 

nieobecności dziecka, przysługuje zwrot stawki wyżywienia również za pierwszy dzień 

nieobecności.

7. W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie rodzicom nie przysługuje

zwrot wynikający z odliczeń stawki wyżywieniowej z tytułu nieobecności dziecka.

8. Płatności są szczegółowo opisane w cenniku. 

9. Za każdą rozpoczętą godzinę naliczana jest opłata w wysokości  20 zł. Można pozostawiać 

dziecko w żłobku po godzinie 18.00 lub w weekendy po uprzednim uzgodnieniu z personelem.



                                                               V Adaptacja dziecka

1. Rodzice dziecka chodzącego do żłobka, mogą wchodzić do sal pobytu dzieci, po wcześniejszym 

umówieniu się z dyrekcją Żłobka lub opiekunką. 

2. W okresie adaptacji do warunków żłobkowych personel Żłobka zachęca rodziców do pozostania 

z dzieckiem na sali.

 3. Czas pobytu dziecka w Żłobku, w okresie adaptacji, jest stopniowo wydłużany w zależności od 

potrzeb dziecka

4. Nie wolno filmować oraz robić zdjęć bez zgody opiekuna

5. Jeżeli rodzic jest obecny przy adaptacji, to on przejmuje odpowiedzialność za dziecko

                                                            VI Wyprawka dziecka

Wyprawka dziecka do Dzidziusiowa (wszystkie przedmioty należy podpisać) powinna zawierać:

1. Buty na zmianę z podeszwą antypoślizgową,

2.Ubranie na zmianę (2 komplety),

3. Pieluchy jednorazowe (jeśli dziecko ich używa),

4. Piżamkę,

5. Butelkę (jeśli dziecko jej używa),

6. Smoczek (jeśli dziecko go używa),

7. Szczotkę do włosów,

8. Szczoteczkę do zębów,

9. Chusteczki nawilżane

10. Chusteczki jednorazowe 

     11. Sól fizjologiczną lub wodę morską do czyszczenia noska.

                                                              VII Choroby

1. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu tego z 

kierownikiem placówki. Opiekunowie mogą odmówić przyjęcia dziecka z widocznymi objawami 

przeziębienia  szczególnie w przypadku podejrzenia chorób zakaźnych. Odmowa przyjęcia musi 

zostać odnotowana w Zeszycie Pobytu.



2. Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania się 

dziecka w celu ograniczenia i nie dopuszczenia objawów chorobowych u dziecka lub innych dzieci.

3. Na terenie placówki dziecko jest pod opieką personelu od momentu przyjęcia do grupy do czasu 

odebrania dziecka z grupy przez Rodzica lub inną upoważnioną osobę.

VIII Obowiązki rodziców

1. Po przyjściu do Żłobka Rodzic powinien rozebrać z okrycia wierzchniego Dziecko i tak 

przygotowane przekazać do zajęć opiekunce/nauczycielce (tak samo przed wyjściem do obowiązku 

rodzica należy ubranie dziecka w okrycie wierzchnie).

2. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej 

przyczynie nieobecności dziecka.

3. Ubiór dziecka powinien być wygodny i praktyczny, dostosowany do warunków 

atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu; obuwie 

funkcjonalne i bezpieczne (nie klapki).

4. W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców 

(Festyn) dzieci są pod wyłączną opieka swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Dzieci, których rodzice lub opiekunowie nie są obecni 

opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel grupy.

                                                  IX Ramowy rozkład dnia

Czas Zajęcia

6.30 - 7.45 przyjmowanie dzieci, indywidualne kontakty z rodzicami, zabawa dzieci w 

kącikach zainteresowań

7.45 - 8.00 przygotowanie do śniadania

8.00 - 8.30 śniadanie

8.30 - 8.40 czynności pielęgnacyjne po posiłku, mycie zębów

8.40 - 9.20 zajęcia dydaktyczne

 poniedziałek- j. angielski, zajęcia ogólnorozwojowe

wtorek- zajęcia plastyczne

środa – j. angielski, zajęcia ogólnorozwojowe 

czwartek- zajęcia umuzykalniające



piątek- zajęcia ogólnorozwojowe

9.20 - 9.30  przygotowanie do II śniadania

9.30 - 10.00 II śniadanie

10.00- 10.20 higiena po II śniadaniu

10.30 - 11.30 gimnastyka, zabawy w ogrodzie lub sali zabaw, spacer

11.30 - 11.40 przygotowanie do posiłku, czynności pielęgnacyjne

11.40 – 11.45 obiadek - I danie

11.45 - 12.00 higiena po obiedzie, przygotowanie do drzemki

12.00 - 14.00 poobiednia drzemka, zajęcia wyciszające

14.00- 14.10 przygotowanie do obiadu

14.10– 14.30 obiadek- II danie

14.30 – 14.45 higiena po posiłku

14.45 - 15.00 czytanie bajek, zabawy edukacyjne

15.00 - 15.10 Przygotowanie do posiłku

15.10 - 15.30 podwieczorek

15.30 – 16.30  Przygotowanie swobodne dzieci

16.30- 17.00 II podwieczorek

 17.00- 18.00 zabawy w kącikach zainteresowań, odbieranie Dzieci ze żłobka, 

indywidualny kontakt z Rodzicami

 


