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Regulamin organizacyjny 
Niepublicznego żłobka Happy House na rok 2018/19 

 
1. 

Happy House jest żłobkiem niepublicznym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 
lat. 
 

2. 
O przyjęciu dziecka do Happy House decyduje kolejność zgłoszeń 
 

3. 
Niepubliczny Żłobek Happy House jest otwarty przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, w których wystąpi 
potrzeba przeprowadzenia prac remontowych, konserwacyjnych itp. (rodzice będą poinformowani o 
tym z minimum tygodniowym wyprzedzeniem). Dziecko w placówce może przebywać maksymalnie 
10 godzin dziennie. 
 

4. 
Żłobek pracuje zgodnie z poniższym harmonogramem:  
7.00- 8.45 Przyjmowanie dzieci, Zabawy dowolne 
8.50-9.40 Czynności higieniczne, porządkowe, Przygotowywanie do śniadania, Śniadanie 
9.45-10.50 Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, Zajęcia edukacyjne ujęte w planach 

miesięcznych, Zajęcia dodatkowe, Wyjście na podwórko 
11.00-11.45 Czynności higieniczne, porządkowe, Przygotowanie do zupy, Zupa 
11.50-13.50 Drzemka, Słuchanie muzyki relaksacyjnej, Słuchanie bajek 
13.55-14.35 Czynności higieniczne, porządkowe, Przygotowanie do drugiego dania, Drugie 

danie 
14.40-15.45 Zabawy dowolne, Układanki, Kolorowanki 
16.00-16.15 Czynności higieniczne, porządkowe, Przygotowanie do podwieczorku. 

Podwieczorek 
16.15-17.00 Zabawy dowolne 
 
Powyższy harmonogram dotyczy dzieci powyżej 12m. Dla dzieci poniżej 12m, ze względu na wiek, 
każde z dzieci posiada indywidualny harmonogram dnia w zależności od potrzeb dziecka i według 
wskazówek Rodziców. 
 
Wszystkie zajęcia dodatkowe odbywające się w godzinach pracy Happy House są wliczone w koszt 
czesnego. 
 

5. 
Happy House zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci powyżej pierwszego roku życia – catering. 
Firma cateringowa ustala cennik i niezależnie od Happy House może on w ciągu roku ulec zmianie. 
Rodzice dzieci poniżej 12 miesięcy zobowiązani są do dostarczania jedzenia dla dzieci (np. mleko 
modyfikowane i gotowe do spożycia słoiczki - podpisane). 
 

6. 
Na jednego opiekuna przypada nie więcej niż 5 dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy i 8 dzieci w wieku 
powyżej 12 miesięcy. Opiekunowie współdziałają z rodziną dziecka poprzez wsparcie w wychowaniu 
dzieci, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb podjęcia wczesnej 
interwencji specjalistów. 
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7. 
W momencie zauważenia przez opiekuna niepokojących sygnałów dotyczących zaburzeń w rozwoju 
dziecka, rodzice zostają o tym poinformowani i poproszeni o konsultacje ze specjalistą po czym 
zobowiązani są do dostarczenia opinii lub diagnozy wystawionej przez eksperta. W przypadku 
niedostarczenia takiego dokumentu w terminie 4 tygodni od rozmowy z opiekunem, rodzice 
otrzymują pisemne upomnienie o konieczności konsultacji. Po dwóch pisemnych upomnieniach 
(następujących po sobie w odstępie dwutygodniowym) i braku reakcji ze strony rodziców, dyrektor 
placówki ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachowanie dziecka 
zagraża i wpływa niekorzystnie na zdrowie i bezpieczeństwo innych dzieci. 
 

8. 
Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Happy House osobiście przez Rodziców (Prawnych 
Opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez 
Rodziców. Pisemne upoważnienie do odbierania dziecka z Happy House przez inną osobę niż Rodzic 
(Prawny Opiekun) należy złożyć osobiście w żłobku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Umowy 
Opieki. 
 

9. 
Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Żłobka pod opieką 
rodziców/opiekunów prawnych lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod opieką 
rodzica/opiekuna prawnego/ osobę upoważnioną rano, w trakcie przyprowadzania do momentu 
przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz po południu, w trakcie odbioru dziecka, od momentu 
zabrania z grupy. 
 

10. 
W przypadku choroby dziecka Happy House nie zapewnia opieki. Jeśli choroba zostanie stwierdzona 
w trakcie przebywania dziecka w placówce, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania 
dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim. 
 

11. 
W przypadku przyprowadzenia do Happy House dziecka chorego, z objawami takimi jak kaszel, ropny 
katar, gorączka, wysypka lub inne niepokojące, wskazujące na chorobę zakaźną objawy, pielęgniarka 
lub opiekunka ma prawo do podjęcia decyzji o przyjęciu dziecka do placówki (może odmówić 
przyjęcia dziecka). 
 

12. 
Pracownicy Happy House nie są uprawnieni do podawania dziecku lekarstw i suplementów. 
 

13. 
Happy House zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Rodzice dzieci będą 
niezwłocznie informowani o wszelkich wprowadzonych zmianach. 
 

14. 
W sytuacjach nie przewidzianych w niniejszym Regulaminie decyzje wiążące podejmują pracownicy 
placówki. 
 

15. 
W przypadku gdy rodzic lub prawny opiekun zachowuje się agresywnie wobec personelu żłobka (w 
rozumieniu również dotyczy to agresji słownej, ubliżania lub krzyków) dyrektor ma prawo 
wypowiedzieć umowę opieki w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.  
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16. 
Happy House zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Rodzice dzieci będą 
niezwłocznie informowani o wszelkich wprowadzonych zmianach. 
 

17. 
W sytuacjach nie przewidzianych w niniejszym Regulaminie decyzje wiążące podejmują pracownicy 
placówki. 


