
REGULAMIN DLA RODZICÓW w Gminnym Żłobku w Żyrakowie 
 
 
 
• Żłobek przeznaczony jest dla dzieci zdrowych w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 
 
• Dziecko do Żłobka powinno być oddane czyste - czysta głowa, obcięte paznokcie, czysta bielizna 
oraz ubranie i pieluszka 
 
• Wskazane jest przyprowadzanie dzieci do Żłobka do godz. 8:15 
 
• W przypadku planowanego przybycia dziecka do Żłobka później niż godzina 8:15, rodzice 
zobowiązani są do powiadomienia pracowników grupy w dzień poprzedzający lub telefonicznie 
najpóźniej do godz. 8:00 w danym dniu (aby zapewnić żywienie w tym dniu) 
 
• Przyprowadzone przez rodziców dziecko należy przekazać w szatni opiekunce żłobka – 
bezwzględnie zabrania się wpuszczania dziecka samego na salę 
 
• Dzieci odbiera się do godziny 16:30 
 
• Rodzic/opiekun po odebraniu dziecka z grupy od opiekunki, podejmuje tym samym pełną 
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo na terenie żłobka  
 
• W przypadku zachorowania dziecka ( podwyższona temperatura, biegunka, wymioty, złe 
samopoczucie, wysypka, kleszcz) rodzice są zobowiązani do odebrania go natychmiast po 
telefonicznym zawiadomieniu przez pracownika żłobka 
 
• Po przebytej dłuższej chorobie wskazane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność 
dziecka do uczęszczania do żłobka 
 
• W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, Rodzice zobowiązani są do 
powiadomienia ( osobiście lub telefonicznie ) pracowników grupy, celem obserwacji pozostałych 
dzieci 
 
• Żłobek stosuje diety eliminacyjne u dzieci z alergią pokarmową tylko po przedstawieniu 
zaświadczenia od lekarza alergologa lub gastrologa 
 
• Odbieranie dziecka w godzinach leżakowania jest możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu  
u opiekunki  
 
• Dziecko może być odbierane ze Żłobka tylko przez Rodziców lub osoby przez nich upoważnione, 
posiadające przy sobie dokument tożsamości 
 
• Dzieci nie będą wydawane osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i osobom 
nieletnim 
 
• Zabrania się zakładania dzieciom kolczyków, pierścionków, koralików i innych ozdób, jak 
również przynoszenia do Żłobka małych i ostrych zabawek, zagrażających bezpieczeństwu dzieci  
 
• Za rzeczy pozostawione w szatni personel żłobka nie odpowiada 
 


