
Organizacja Żłobka 
Miejskiego w Gryfinie

Żłobek Miejski w Gryfinie, 
ul. Władysława Łokietka 10 



Podstawa prawna
Żłobek Miejski w Gryfinie działa na podstawie Statutu, Regulaminu organizacyjnego oraz 
w oparciu o:

• ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 157),

• ustawę z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

• ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 902), 

• ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885),

• ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).



Dzieci w Żłobku Miejskim w Gryfinie

• Żłobek dysponuje 125 
miejscami

• Liczba dzieci w 
poszczególnych grupach:

Grupa Żółta 
25 dzieci

Grupa zielona 
25 dzieci

Grupa różowa 
25 dzieci 

Grupa 
fioletowa 25

dzieci

Grupa 
niebieska 25 

dzieci



Ramowy rozkład dnia 
pobytu dziecka w Żłobku:

6:30- 8:00 przyjmowanie dzieci,

8:30- 9:00 śniadanie,

9:00-9:30 czynności pielęgnacyjne,

9:30-11:30 zajęcia zorganizowane 
w grupach i II śniadanie,

11:30- 12:00 obiad (II danie),

12:00- 12:30 czynności 
pielęgnacyjne,

12:30- 14:00 leżakowanie,

14:00-14:30 podwieczorek (zupa),

14:30- 16:30 zabawy indywidualne, 
odbiór dzieci.



Szczegółowa organizacja pracy Żłobka:
1) podstawowym zadaniem Żłobka jest udzielanie świadczeń

obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem
w wieku od 20 tygodnia do 3 lat,

2) rekrutację dzieci do żłobka prowadzi dyrektor placówki przez cały
rok,

3) żłobek zapewnia świadczenia zgodnie z obowiązującymi normami
i standardami opieki nad zdrowym dzieckiem w oparciu o zapisy
ustawy z 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat
trzech,

4)warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest dostarczenie karty
zgłoszeniowej - wniosku (dotyczy dzieci nowoprzyjętych),

5) rodzice/opiekunowie prawni dzieci już uczęszczających dostarczają
deklarację woli uczestnictwa dziecka do Żłobka w następnym roku
szkolnym,

6)podstawą do świadczenia usług jest umowa w sprawie korzystania
z usług Żłobka. Umowa powinna być zawarta najpóźniej w dniu
rozpoczęcia korzystania przez dziecko ze świadczeń Żłobka.



✓ Przebieg procesu udzielania świadczeń i obowiązki
rodziców/opiekunów prawnych:

✓ do Żłobka przyjmowane są tylko dzieci zdrowe o czym
poświadcza rodzic/opiekun,

✓ w przypadku nagłego zachorowania dziecka w trakcie pobytu
rodzic/opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania
dziecka z Placówki,

✓ rodzic/opiekun powinien informować dyrektora Żłobka
o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności
dziecka,

✓ rodzic/opiekun dziecka nieuczęszczającego do Żłobka z powodu
choroby musi przed ponownym przyjściem okazać zaświadczenie
lekarskie o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie,



✓o nieobecności dziecka w danym dniu należy   
powiadomić dyrektora Żłobka do godz. 8:00. 
Późniejsze powiadomienie wyklucza możliwość 
zwrotu opłaty w wysokości dziennej stawki 
żywieniowej,

✓przez cały pobyt w Żłobku dziecko pozostaje pod 
stałą opieką fachowego personelu opiekuńczego do 
chwili odebrania przez rodzica lub upoważnioną 
osobę,

✓rodzice/opiekunowie informowani są przez personel 
Żłobka o wszelkich niepokojących objawach 
w zachowaniu dziecka.



Zakres umowy usług opiekuńczych:

✓ wyżywienie,
✓ usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,
✓ higiena snu i wypoczynku,
✓ organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych

i rozwojowych w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu,
✓ działania profilaktyczne promujące zdrowie oraz korekcyjno

-naprawcze,
✓ działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych

i usamodzielniania,
✓ udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
✓ bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.



Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub
prawnych opiekunów. Za ich pisemną zgodą dziecko
może być odebrane przez dorosłą osobę imiennie
upoważnioną.

W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun nie
gwarantuje bezpiecznego powrotu dziecka do domu,
dziecko pozostawia się w Placówce do momentu
przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej
uprawnionej do odbioru dziecka osoby.



Dziecko przyprowadzone do Żłobka powinno
posiadać:
✓ miękkie obuwie zmienne,
✓ pampersy, chusteczki mokre i suche,
✓ piżamę dwuczęściową podpisaną, w worku,
✓ odzież na zmianę,
✓ śliniaczki (dzieci młodsze),
✓ środki pielęgnacyjne.
Jeżeli dziecko posiada okulary, aparaty
ortopedyczne, które musi nosić w czasie
przebywania w Żłobku, rodzice/opiekunowie mogą
przekazać je personelowi wraz z informacją
o zasadach ich używania i obsługi.



Prawa dziecka
Dziecko ma prawo w szczególności do:
1)równego traktowania,
2)poszanowania godności i intymności,
3)uwzględniania własnego zdania
i życzeń,

4)nietykalności fizycznej,
5)poszanowania tradycji kulturowej
i religijnej.



Obowiązki rodziców/opiekunów.

Rodzice/opiekunowie powinni:

1)włączyć się w tworzenie programów profilaktyki
i promocji zdrowia,

2)zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów
dyrektora Żłobka,

3)aktywnie uczestniczyć w zebraniach rodziców,
4)przestrzegać regulaminu oraz doraźnych ustaleń

organizacyjnych dyrektora Żłobka,
5)włączać się w organizacje imprez okolicznościowych

i innych.



W Żłobku może działać Rada Rodziców, 
jako reprezentacja rodziców/opiekunów 
dzieci korzystających z usług Żłobka.

Organizację i zakres działania Rady 
Rodziców określa Rada i informuje 

o tych ustaleniach dyrektora Żłobka.


