Regulamin organizacyjny działalności placówki
Niepubliczny Żłobek Świętego Józefa w Tuchowie
1. W Żłobku funkcjonuje jedna grupa organizacyjna dla maksymalnie 18
dzieci, którą opiekuje się trzech opiekunów.
2. Podczas pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na terenie
bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
3. Żłobek należycie zapewnia bezpieczeństwo dzieciom podczas ich pobytu
na terenie placówki i poza jej terenem podczas zabaw w ogrodzie.
4. W trakcie pobytu dzieci w żłobku nadzór nad dziećmi sprawuje 1 opiekun
na 8-ro dzieci.
5. Żłobek organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
6. W żłobku nie przeprowadza się żadnych badań i zabiegów lekarskich, ani
nie podaje się lekarstw.
7. W sytuacji złego stanu zdrowia dziecka opiekun informuje o tym rodziców,
którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze żłobka.
8. W nagłych sytuacjach personel żłobka wzywa pogotowie lub w inny sposób
zabezpiecza zdrowie i życie dziecka z równoczesnym powiadomieniem
rodziców.
9. Dziecko do żłobka jest przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub
upoważnioną na piśmie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.
10. Osoba odbierająca dziecko nie może być w stanie świadczącym na upojenie
alkoholowe.
11. W sytuacji określonej w ust. 10 dziecko musi pozostać pod opieką
personelu żłobka, który zobowiązany jest do zorganizowania odbioru
dziecka przez inną upoważnioną osobę.
12. Ograniczenie kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem musi być poparte
orzeczeniem sądowym okazanym Dyrektorowi żłobka.
13. Żłobek otwarty jest przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem przerw ustalonych przez podmiot prowadzący.
14. Żłobek czynny jest w godzinach 6.30 – 18.30 z zastrzeżeniem, że czas
pobytu danego dziecka nie przekracza 10 godzin dziennie.
15. Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 12 miesiąca życia do 3 roku życia.
16. Organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia.
17. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców określa ogólny
podział czasu na zabawę i zajęcia, godziny posiłków, czas na ochronę
zdrowia i higienę.
18. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun organizuje w danym dniu
czas pobytu dziecka w placówce z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań
dziecka.
19. Żłobek prowadzi dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg
pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi.

