
 

 

Regulamin Organizacyjny Żłobka „Puchatek” w Sopocie 

Rozdział  I  Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Miejskiego   

Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 58 oraz Filii nr 1  

przy ul. Obodrzyców 18, a także wprowadza przepisy porządkowe obowiązujące na terenie 

placówki. 

 

§2 

 

1. Żłobek jest czynny codziennie w godzinach od 6.30 do 17.00, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt, 

dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni ustalonych przez dyrektora w porozumieniu  

z organem prowadzącym.  

2. Żłobek czynny jest 11 miesięcy w roku, z ustaloną przerwą wakacyjną w miesiącu sierpniu.  

3. Żłobek „Puchatek” dysponuje 84 miejscami opieki z podziałem na 6 grup. 

4. Filia nr 1 dysponuje 60 miejscami opieki z podziałem na 4 grupy. 



 

5. Dopuszcza się możliwość łączenia grup dziecięcych dla celów organizacyjnych. 

6. Organizację pracy w żłobku określa ramowy rozkład dnia uwzględniający porę posiłków, czas  

aktywności i wypoczynku dzieci, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu. 

7. Dziecko może przebywać w żłobku nie dłużej niż 10 godz. 

8. Dyrektor prowadzi ewidencję dziennego czasu pobytu dziecka w żłobku. 

 

 §3 

1. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami wybiera się Radę Rodziców, która 

współpracuje z personelem Żłobka dla dobra dzieci (załącznik nr 8). 

2. Rada Rodziców zatwierdza i decyduje o wydatkach ze składek na Radę Rodziców 

(obowiązuje dobrowolna kwotę składek i rozchód zgodny z Regulaminem Rady Rodziców) 

 

§ 4 

 

1. Zasady przyjęcia dzieci do żłobka umieszczone są w Regulaminie Rekrutacji. 

2. Z rodzicami dziecka przyjętego do żłobka dyrektor podpisuje umowę, wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do regulaminu.  

3. Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających z Placówki może nastąpić w przypadku: 

a. Nieuregulowania przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, wymagalnych opłat 

za korzystanie z Placówki do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc, 

po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty.  

b. Nie zgłoszenia się dziecka do 10 dni roboczych od daty zapisania dziecka, 

gdy rodzice/opiekunowie prawni nie powiadomią Dyrektora Placówki o przyczynie 

jego nieobecności lub rezygnacji z usług po wcześniejszym wezwaniu do wyjaśnienia 

sytuacji. 

c. Nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłoszenia placówce przyczyn tej 

nieobecności, po bezskutecznym wezwaniu do udzielenia informacji o przyczynie 

nieobecności lub rezygnacji z usług placówki. 

d. Powodowania zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, spowodowanego 

przewlekłą chorobą dziecka lub niebezpiecznym zachowaniem, gdy zachowanie 

dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla siebie oraz 

otoczenia. 

e. Zatajenia przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka jego choroby, która 

uniemożliwia pobyt dziecka w żłobku. 



 

f. Uniemożliwiania przez rodziców współpracy między nimi a opiekunem dydaktycznym 

w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania 

dziecka. 

g. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn opisanych w pkt. a-f 

Rodzicom/Opiekunom przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora Placówki  

do organu prowadzącego Placówkę w terminie 5 dni roboczych. 

h. Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających z Placówki jest równoznaczne 

z rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym przez Placówkę bez zachowania 

okresu wypowiedzenia. 

i. Przed wydaniem decyzji dot. skreślenia dziecka i wypowiedzenia umowy rodzice mają 

możliwość zajęcia stanowiska i wypracowania wspólnego z dyrekcją rozwiązania 

zaistniałej sytuacji. 

j. Ostateczną decyzję o skreśleniu dziecka podejmuje dyrektor. 

 

§ 5 

1. Korzystanie z Placówki ma charakter odpłatny, płatny przez 11 miesięcy w roku.  

2. Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku wynosi: 

- do 7 godzin - 175,00 zł 

- do 10 godzin - 250,00 zł 

- wyżywienie – 8,00zł /dzień 

- za wydłużony ponad 10 godzin, na wniosek rodziców- 50,00zł (za każdą rozpoczętą 

godzinę) 

3. Rodzic/Opiekun prawny deklaruje podczas podpisywania umowy o wysokości opłaty  

za pobyt (załącznik nr 2). 

4. Nieobecność dziecka w żłobku nie zwalnia rodziców z obowiązku uiszczenia opłaty. 

Wysokość opłaty za wyżywienie zależna jest od liczby dni pobytu dziecka w placówce. 

5. Za czas nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom przysługuje odliczenie od wniesionej 

opłaty za wyżywienie pod warunkiem, że Rodzice skutecznie (osobiście, za pomocą 

aplikacji, telefonicznie lub sms na nr tel. żłobka) powiadomią żłobek o nieobecności 

dziecka najpóźniej do godz. 7.30 tego samego dnia. 

6. Odliczenie stawki żywieniowej nastąpi w miesiącu kalendarzowym następującym po 

miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność dziecka.  

7. Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat z zastrzeżeniem 



 

poinformowania rodzica/opiekuna prawnego pisemnie, dodatkowo także poprzez 

zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń na 30 dni przed wprowadzeniem takiej 

zmiany. Zmiana wysokości opłaty powoduje konieczność wprowadzenia zmiany do 

umowy w formie pisemnej. 

8. Zmiana wysokości opłaty na wniosek Rodzica powoduje konieczność wprowadzenia 

zmiany do umowy w formie pisemnej (aneks – załącznik nr 3). 

9. W przypadku braku zgody na nowe warunki rodzic/opiekun prawny ma możliwość 

wypowiedzenia umowy zgodnie z terminem wskazanym w umowie. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni mogą rozwiązać umowę z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia wynoszącego 30 dni. Okres ten może zostać skrócony, o czym decyduje 

Dyrektor (załącznik nr 4). 

11. Rodzic/opiekun prawny może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku wykreślenia żłobka z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

12. Rodzic/ opiekun prawny może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku rażącego naruszenia po stronie Żłobka obowiązków wynikających 

z zawartej umowy, w szczególności poprzez zaprzestanie świadczenia opieki nad 

powierzonymi dziećmi. 

13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uregulowania płatności z góry za dany 

miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.  

14. Pierwsza opłata wnoszona jest w terminie do 15 dni od dnia obowiązywania umowy.  

Brak zapłaty w/w terminie oraz w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty skutkuje 

rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym przez Placówkę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia.  

15. Opłaty winny być wnoszone przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie. 

16. W przypadku pozostawienia dziecka w placówce po godzinach pracy placówki 

rodzic/opiekun prawny obowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 

50.00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową dodatkowej opieki po godzinie 17:00. 

17. Brak zapłaty w terminie wiąże się z naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie oraz 

dochodzenia należności na drodze sądowej. 

18. W placówce przewidziane są zmiany w opłacie stałej w następujących przypadkach: 

- uczęszczanie drugiego i kolejnego dziecka Rodzica/Opiekuna prawnego, upoważnia do 

zniżki 50% opłaty stałej na drugie i kolejne dziecko. 

- posiadanie przez dziecko Sopockiej Karty Dużej Rodziny/ Karty Dużej Rodziny 



 

upoważnia do zniżki 50% opłaty stałej, zniżki łączą się. 

19. W nadzwyczajnej sytuacji Rodzic ma prawo wnioskować do Dyrektora placówki  

o bezpłatną przerwę tzw. urlopowanie w wymiarze maksymalnie 3 miesięcy w roku.  

Prośba ta musi być poparta odpowiednią dokumentacją. 

 

§6 

1. W placówce nie wolno stosować żadnych zabiegów lekarskich wobec dziecka z wyjątkiem 

przypadków bezpośrednio ratujących życie. 

2. Personel Placówki nie jest uprawniony do podawania jakichkolwiek środków 

farmakologicznych. 

3. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących 

rozwoju i zdrowia dziecka oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez 

rodziców lub opiekunów, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia 

dziecka lub stanu życia innych dzieci podczas pobytu w Placówce. 

 

 

 

  



 

Rozdział II  

Korzystanie z placu zabaw żłobka oraz sali zabaw w Filii nr 1 

  

§ 7 

 

1. Plac zabaw/sala zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci. 

2. Plac zabaw/sala zabaw jest czynna w dniach i godzinach pracy żłobka. 

3. Urządzenia, zabawki znajdujące się na placu zabaw/sali zabaw należy wykorzystać 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Wszelkie uszkodzenia urządzeń zabawowych  na placu zabaw/Sali zabaw należy 

niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi. 

5. Urządzenia zabawowe podlegają okresowym przeglądom i konserwacji dokonywanej 

na wniosek dyrektora. 

 

§ 8 

1. Na terenie placu zabaw/sali zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką 

pracowników żłobka lub rodziców. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wyjścia na plac 

zabaw/salę zabaw są  opiekunowie, z wyjątkiem dzieci, które przebywają na placu 

zabaw/sali zabaw pod opieką rodziców. 

3. W razie wypadku na placu zabaw/Sali zabaw należy niezwłocznie udzielić 

poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać odpowiednie służby medyczne, 

poinformować dyrektora o zdarzeniu. 

4. Właściciel placu zabaw/sali zabaw nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, 

które bezprawnie z niego korzystały. 

§ 9 

 

1. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

a. niszczenia urządzeń zabawowych, 

b. zaśmiecania terenu/sali zabaw, 

c. niszczenia zieleni na placu zabaw 



 

d. wprowadzania zwierząt, 

e. palenia tytoniu na terenie placówki. 

2. Ubiór dziecka podczas zabawy na placu zabaw powinien być wygodny, praktyczny, 

bezpieczny  i  dostosowany do warunków atmosferycznych. 

 

 

Rozdział III  

Prawa dzieci oraz prawa i obowiązki rodziców 

 

§ 10 

1. Dziecko ma prawo do: 

a. równego traktowania, 

b. poszanowania godności osobistej, 

c. wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienie jego zdania i życzeń, 

d. nietykalności fizycznej, 

e. poszanowania tradycji kulturowej i religijnej oraz zwyczajów, 

f. odwiedzin rodziców w czasie jego pobytu w żłobku. 

 

  

                                                                          § 11 

1. Rodzice maja prawo do: 

1. wymagania zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i odpowiedniego poziomu  

 

opieki przez personel żłobka posiadający stosowne kwalifikacje, 

 

2. uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i rozwoju dziecka oraz porad w zakresie 

pracy z dzieckiem.  

3. do powołana Rady Rodziców, stanowiącej reprezentację rodziców. 



 

§ 12 

 Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego: 

1. W dniu przyjęcia do Placówki należy przyprowadzić dziecko zdrowe. Rodzic/Opiekun 

prawny ma obowiązek poinformować w formie pisemnej Dyrektora Placówki  

o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka i innych 

dzieci, w szczególności o wszelkich problemach zdrowotnych dziecka (załącznik nr 6) 

2. Do Placówki nie są przyjmowane dzieci chore, w razie stwierdzenia zachorowania 

dziecka  w trakcie pobytu w placówce rodzice lub opiekunowie na wezwanie Placówki 

winni bezzwłocznie odebrać dziecko z Placówki. W trosce o zdrowie dziecka personel 

może wezwać lekarza lub pogotowie. 

3. Każde dziecko, korzystające ze świadczeń Placówki, powinno być przyprowadzane  

i odbierane przez Rodziców/Opiekunów prawnych lub pisemnie upoważnioną przez 

nich osobę ze wskazaniem imiennym (załącznik nr 5) 

4. Informowania Dyrektora lub opiekunki w Placówce o przyczynach nieobecności 

dziecka w żłobku trwającego powyżej 3 dni. 

5. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania statutu i regulaminu 

Placówki. 

6. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do terminowego uiszczenia do 10 dnia każdego 

miesiąca, z góry, miesięcznej opłaty za żłobek. 

7. Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek informowania Dyrektora Placówki  

o wszelkich zmianach swoich danych adresowych oraz numeru telefonu (załącznik nr 7) 

8. W przypadku nieodebrania dziecka ze żłobka i braku możliwości kontaktu z rodzicami 

lub osobami upoważnionymi do odebrania dziecka, dyrektor zawiadamia Policję. 

9. Rodzicom w stanie nietrzeźwości lub znajdującym się pod wpływem środków 

odurzających   dzieci nie będą oddawane pod opiekę. W przypadku stawienia się po 

jego odbiór dziecka w stanie, o którym mowa wyżej, dyrektor zawiadamia Policję. 

10. W przypadku zaobserwowania wyraźnych objawów zaniedbania dziecka lub 

stosowania wobec niego przemocy, dyrektor zawiadamia Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sopocie w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i podjęcia 

dalszych kroków. 

11. W placówce jest zakaz noszenia kolczyków oraz biżuterii przez dzieci ze względów 

bezpieczeństwa. 



 

Rozdział IV  

Organizacja żłobka i obsada osobowa 

  

§ 13 

1. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników żłobka. 

2. Dyrektor kieruje żłobkiem i reprezentuje go na zewnątrz, w oparciu o udzielone mu 

przez Prezydenta Miasta Sopotu pisemne pełnomocnictwo. 

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania  przy pomocy pracowników zatrudnionych w żłobku. 

4. W czasie nieobecności dyrektora, jego obowiązki przejmuje wyznaczona przez niego 

osoba. 

5. Obsada personelu uzależniona jest od liczby przyjętych do żłobka dzieci i utworzonych 

grup. 

6. Szczegółowe zakresy zadań i obowiązków personelu żłobka określają indywidualne opisy 

stanowisk pracy. 

 

§ 14 

Personel żłobka ma obowiązek : 

1. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

2. Utrzymywać pomieszczenia żłobka w czystości, 

3. Przestrzegać dyscypliny i porządku pracy. 

  



 

Rozdział V  

Postanowienia końcowe 

 

§ 15 

Informacje dla rodziców zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie żłobka oraz stronie 

internetowej żłobka. 

  

 § 16 

Dokumenty związane z przyjęciem i przebiegiem pobytu dziecka w żłobku są 

przechowywane przez okres pięciu lat od zakończenia roku, w którym dziecko przestało 

uczęszczać do żłobka. 

  

§ 17 

W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje: 

 w każdy wtorek w Puchatku przy ul. Armii Krajowej 58 od godz. 8.00 do 12.00. 

w każdy poniedziałek od godz.8.00-12.00 w Filii nr 1 przy ul. Obodrzyców 18 w Sopocie. 

 

 § 18 

Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej w formie zarządzenia dyrektora, 

pod rygorem nieważności. 

 § 19 

Regulamin obowiązuje od dnia podpisania przez dyrektora. 

 

 

 

                                                                                          

 

 

                                                                                                       

 

 

 



 

                                                                                                          Załącznik nr 1   

do Regulaminu Organizacyjnego 

Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie 

 

 

 
 

Plan dnia 
 

6.30-przyjmowanie dzieci, zabawy indywidualne 

8.00-8.15-śniadanie 

8.45-poranna toaleta 

9.00-zabawy edukacyjne, zajęcia tematyczne 

10.00-II śniadanie 

10.20-zajęcia ogólnorozwojowe, wyjście na plac zabaw 

11.00-obiad II danie 

12.00-drzemka 

13.45-obiad I danie 

15.00-podwieczorek 

15.30-17.00-zabawy dowolne, odbiór dzieci ze żłobka 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2   

do Regulaminu Organizacyjnego 

Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie 

 

 

UMOWA NR………………  

na  świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych  

Zawarta w 

dniu 
 

pomiędzy 

Gmina Miasta Sopot – Żłobek „Puchatek”,  

ul. Armii Krajowej 58  

81-843 Sopot 

reprezentowanym przez: 
 Ewelinę Mania - Dyrektora Żłobka  „Puchatek” 

zwanym dalej Placówką 

a Panem(nią) 

zamieszkałym(ą) w przy ul. 

legitymującym/ legitymującą się dowodem osobistym (seria i numer) 

nr tel. adres e-mail 

występującym(ą) w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy dziecka syna/co rki: 

 

PESEL dziecka: urodzonego(ej) dnia: 

w miejscowos ci zamieszkałego(ej) w 

przy ul. 

zwanym dalej Rodzicem/ Opiekunem prawnym 

 

§1 

Niniejsza umowa zawarta jest na okres od ………………….……………..r. do……………………………...r.. 

 

§2 

Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w procesie opieki nad dzieckiem  
w Placo wce. 

 

 

 



 

§3 

1. Placo wka zapewnia opiekę pielęgnacyjną, edukacyjną i wychowawczą dzieci. 

2. Placo wka prowadzi dokumentację organizacyjną zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

3. Placo wka zapewnia ochronę danych osobowych związanych z wykonywanymi zadaniami. 

Zasady organizacji Placo wki okres la Statut oraz Regulamin Organizacyjny Placo wki, kto ry jest 

dostępny na stronie internetowej zlobekpuchatek.pl oraz filia.zlobekpuchatek.pl 

 

§4 

 

Placówka zobowiązuje się do zapewnienia: 

 

1. Opieki pielęgnacyjno–edukacyjno–wychowawczej; 

2. Wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka; 

3. Nauki samodzielnos ci oraz pracy w grupie; 

4. Bezpieczen stwa w czasie wszystkich organizowanych zajęc ; 

5. Profesjonalnej i troskliwej opieki od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30  

do 17.00; 

6. Zabaw stymulujących rozwo j dziecka; 

7. Wyz ywienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (5 posiłko w dziennie); 

8. Bezpiecznych warunko w, zbliz onych do warunko w domowych zgodnie z jego potrzebami; 

9. Zatrudnienia kadry pedagogicznej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 

o opiece nad dziec mi w wieku do lat 3; 

10. Wspo łdziałania z Rodzicami/Opiekunami prawnymi w zakresie niezbędnym dla rozwoju 

dziecka. 

11. Zasady i zakres funkcjonowania Placo wki okres la statut oraz regulamin organizacyjny 

z łobka. 

§5 

 

1. Placo wka pracuje od 6.30 do 17.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

2. W ciągu roku będą występowac  dni, w kto rych placo wka będzie nieczynna (np. s więta, 

przerwy s wiąteczne, przerwa wakacyjna). Rodzice lub opiekunowie prawni zostaną 

o nich poinformowani do dnia 30 wrzes nia osobis cie lub pisemnie, ponadto wykaz dni 

wolnych zamieszczony został na tablicy ogłoszen  oraz stronie internetowej. 

3. Organizację pracy okres la ramowy plan dnia. 

 

§6 

Opłaty: 

1. Korzystanie z Placówki ma charakter odpłatny, płatny przez 12 miesięcy w roku.  

2. Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku wynosi: 

- do 7 godzin - 175,00 zł 

- do 10 godzin - 250,00 zł 

- wyz ywienie – 8,00zł /dzien  

- za wydłuz ony ponad 10 godzin, na wniosek rodzico w- 50,00zł (za kaz dą rozpoczętą 

godzinę) 



 

3. Rodzic/Opiekun prawny deklaruje, z e dziecko będzie odpłatnie korzystac  z: 

- pobytu w Z łobku do .....…godzin dziennie wg opłaty ……...zł miesięcznie (opłata zmienna ) 

- wyz ywienia (5 posiłko w) za stawkę 8,00zł dziennie x ilos c  dni roboczych . 

4. Nieobecnos c  dziecka w z łobku nie zwalnia rodzico w z obowiązku uiszczenia opłaty. 

 Wysokos c  opłaty za wyz ywienie zalez na jest od liczby dni pobytu dziecka w placo wce. 

5. Za czas nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom przysługuje odliczenie od wniesionej 

opłaty za wyżywienie pod warunkiem, że Rodzice skutecznie (osobiście, za pomocą 

aplikacji, telefonicznie lub sms na nr tel. żłobka) powiadomią żłobek o nieobecności 

dziecka najpóźniej do godz. 7.30 tego samego dnia. 

6. Odliczenie stawki żywieniowej nastąpi w miesiącu kalendarzowym następującym 

po miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność dziecka. 

7. Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat z zastrzeżeniem 

poinformowania rodzica/opiekuna prawnego pisemnie, dodatkowo także poprzez 

zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń na 30 dni przed wprowadzeniem takiej 

zmiany. Zmiana wysokości opłaty powoduje konieczność wprowadzenia zmiany do 

umowy w formie pisemnej (aneks). 

8. W przypadku braku zgody na nowe warunki rodzic/opiekun prawny ma możliwość 

wypowiedzenia umowy zgodnie z terminem wskazanym w par.9 pkt. 4. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uregulowania płatności z góry za dany 

miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.  

10. Pierwsza opłata wnoszona jest w terminie do 15 dni od dnia obowiązywania umowy 

wynikającego z par. 1. Brak zapłaty w/w terminie oraz w terminie wskazanym 

w wezwaniu do zapłaty skutkuje rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym przez 

Placówkę bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

11. Opłaty winny być wnoszone przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie. 

12. W przypadku pozostawienia dziecka w placówce po godzinach pracy placówki 

rodzic/opiekun prawny obowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 

50.00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową dodatkowej opieki po godzinie 17:00. 

13. Brak zapłaty w terminie wiąże się z możliwością naliczenia odsetek ustawowych 

za opóźnienie oraz dochodzenia należności na drodze sądowej. 

 

§7 

Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego : 

1. W dniu przyjęcia do Placówki należy przyprowadzić dziecko zdrowe. Rodzic/Opiekun 

prawny ma obowiązek poinformować w formie pisemnej Dyrektora Placówki o 

wszelkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka i innych dzieci, 

w szczególności o wszelkich problemach zdrowotnych dziecka. 

2. Do Placówki nie są przyjmowane dzieci chore, w razie stwierdzenia zachorowania dziecka   

w trakcie pobytu w placówce rodzice lub opiekunowie na wezwanie Placówki winni 

bezzwłocznie odebrać dziecko z Placówki. W trosce o zdrowie dziecka personel może 

wezwać lekarza lub pogotowie. 

3. Każde dziecko, korzystające ze świadczeń Placówki, powinno być przyprowadzane 

i odbierane przez Rodziców/Opiekunów prawnych lub pisemnie upoważnioną przez nich 

osobę ze wskazaniem imiennym. 

4. Informowania Dyrektora lub opiekunki w Placówce o przyczynach nieobecności dziecka  

w żłobku trwającego powyżej 3 dni. 



 

5. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania statutu i regulaminu 

Placówki. 

6. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do terminowego uiszczenia do 10 dnia każdego 

miesiąca,  

z góry, miesięcznej opłaty za żłobek. 

7. Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek informowania Dyrektora Placówki  

o wszelkich zmianach swoich danych adresowych oraz numeru telefonu. 

 

 

§8 

 

1. W placo wce nie wolno stosowac  z adnych zabiego w lekarskich wobec dziecka 

z wyjątkiem przypadko w bezpos rednio ratujących z ycie. 

2. Personel Placo wki nie jest uprawniony do podawania jakichkolwiek s rodko w 

farmakologicznych. 

3. Placo wka nie ponosi odpowiedzialnos ci za zatajenie istotnych informacji dotyczących 

rozwoju  

i zdrowia dziecka oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez rodzico w lub 

opiekuno w, kto re mogą miec  wpływ na zagroz enie stanu zdrowia i z ycia dziecka lub stanu 

z ycia innych dzieci podczas pobytu w Placo wce.  

 

 

§9 

Rozwiązanie umowy: 

1. Umowa moz e zostac  rozwiązana przez kaz dą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenie. 

2. W przypadku zaległos ci w płatnos ciach za miesiące poprzedzające ostatni miesiąc 

uczęszczania dziecka do z łobka Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do dostarczenia 

potwierdzenia wniesienia opłaty za wszystkie wymagane miesiące przed zakon czeniem 

obowiązywania umowy.  Przerwa w realizacji przedmiotu umowy bez jej uprzedniego 

wypowiedzenia w formie pisemnej nie zwalnia rodzico w z obowiązku opłat do kon ca 

okresu przewidzianego w § 1. 

3. Rodzic/opiekun prawny moz e rozwiązac  umowę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku okres lonym w par. 6 ust. 7. (zmiany w wysokos ci opłaty). 

4. Rodzic/opiekun prawny moz e wypowiedziec  umowę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku wykres lenia z łobka z rejestru z łobko w i klubo w dziecięcych. 

5. Rodzic/ opiekun prawny moz e wypowiedziec  umowę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku raz ącego naruszenia po stronie Z łobka obowiązko w wynikających 

z zawartej umowy, w szczego lnos ci poprzez zaprzestanie s wiadczenia opieki nad 

powierzonymi dziec mi. 

§10  

 

Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających z Placówki może nastąpić w przypadku: 

 

1. Nieuregulowania przez rodzico w/opiekuno w prawnych dziecka, wymagalnych opłat 



 

za korzystanie z Placo wki do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc, 

po wczes niejszym wezwaniu do zapłaty.  

2. Nie zgłoszenia się dziecka do 10 dni roboczych od daty zapisania dziecka, 
gdy rodzice/opiekunowie prawni nie powiadomią Dyrektora Placo wki o przyczynie jego 

nieobecnos ci lub rezygnacji z usług po wczes niejszym wezwaniu do wyjas nienia sytuacji. 

3. Nieobecnos ci dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłoszenia placo wce przyczyn tej 

nieobecnos ci, po bezskutecznym wezwaniu do udzielenia informacji o przyczynie 

nieobecnos ci lub rezygnacji z usług placo wki. 

4. Powodowania zagroz enia dla zdrowia i bezpieczen stwa dzieci, spowodowanego 

przewlekłą chorobą dziecka lub niebezpiecznym zachowaniem, gdy zachowanie dziecka 

uniemoz liwia pracę opiekunom lub stwarza zagroz enie dla siebie oraz otoczenia. 

5. Zatajenia przez rodzico w (opiekuno w prawnych) dziecka jego choroby, kto ra 

uniemoz liwia pobyt dziecka w z łobku. 

6. Uniemoz liwiania przez rodzico w wspo łpracy między nimi a opiekunem dydaktycznym 
w kwestii rozwiązywania problemo w powstałych w procesie edukacji i wychowania 

dziecka. 

7. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn opisanych w pkt. 1-6 Rodzicom/Opiekunom 

przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora Placo wki do organu prowadzącego 

Placo wkę w terminie 5 dni roboczych. 

8. Skres lenie dziecka z listy dzieci korzystających z Placo wki jest ro wnoznaczne 

z rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym przez Placo wkę bez zachowania 

okresu wypowiedzenia. 

9. Przed wydaniem decyzji dot. skres lenia dziecka i wypowiedzenia umowy rodzice mają 

moz liwos c  zajęcia stanowiska i wypracowania wspo lnego z dyrekcją rozwiązania 

zaistniałej sytuacji. 

 

 

§11  

Postanowienia końcowe 

1. Dzieci powierzone opiece placo wki mogą byc  przyprowadzane i odbierane wyłącznie 

przez Rodzico w/ Opiekuno w prawnych lub osoby pełnoletnie wyznaczone przez nich. 

Lista tych oso b sporządzona jest jako osobny dokument i zawiera imię i nazwisko osoby 

upowaz nionej, stopien  pokrewien stwa oraz nr dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego toz samos c . 

2. Osobom w stanie wskazującym na spoz ycie alkoholu lub innych s rodko w odurzających 

dzieci nie będą przekazywane. 

 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

§ 13 

Umowa została sporządzona w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

kaz dej ze stron, z kto rych kaz dy stanowi dowo d jej zawarcia. 



 

§ 14 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

 

§ 15 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Nasza Placo wka gwarantuje Pan stwu sumienną opiekę nad dzieckiem, organizowanie 

zajęc  dostosowanych do potrzeb dziecka tak, aby czuło się u nas domowo, rados nie 

i bezpiecznie. 

2. Dyrektor Placo wki wraz z opiekunkami oczekuje od Pan stwa pomocy w procesie opieki  
nad dzieckiem oraz kierowanie wszelkich uwag, wątpliwos ci i sugestii mogących 

usprawnic  pracę Placo wki. 

3. Opłaty, o kto rych mowa w umowie prosimy wnosic  na rachunek bankowy: 

 

 ŻŁOBEK PUCHATEK:  
BANK PKO BP  nr 02 1020 1811 0000 0702 0373 1395 

Tytułem: Opłata za żłobek imię i nazwisko dziecka, grupa 
 
 

FILIA NR 1: 
BANK PKO  BP nr 89 1020 1811 0000 0102 0385 5350 
TYTUŁEM: Opłata za żłobek, nazwisko dziecka, grupa 

 

 
 

………………………………………………………………………………   ………..……………………………………………………………………….. 
Podpis Dyrektora placo wki    Podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego (uczestnika 

projektu) 

 

A. Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się̨ ze statutem żłobka oraz 

regulaminem organizacyjnym żłobka 

 

Miejscowość i data ……………………………………………………… Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego…………………………………………………………………….. 

 

B. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłoszonego dziecka 

w celach związanych z realizacją niniejszej umowy.  

 

Miejscowość i data …………………………………………………… Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego…………………………………………………………………….. 



 

C. Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę̨ na zamieszczenie zdjęć mojego dziecka na stronie 

internetowej/ Facebooku Żłobka „Puchatek” 

 

Miejscowość i data ……………………………………………………… 

 Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego…………………………………………………………………….. 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA ŚWIADCZENIA  OPIEKI   

W  ŻŁOBKU ,,PUCHATEK”  W  SOPOCIE   

DLA RODZICÓW  I  OPIEKUNÓW  PRAWNYCH  

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 

Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) dalej RODO, informuję, z e: 

1. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych 

osobowych dziecka, kto rego jest Pan/Pan opiekunem prawnym jest Z łobek „Puchatek” 

z siedzibą w  Sopocie zwany dalej Administratorem lub Z łobkiem. 

2. Punkt kontaktowy: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z kto rym moz na 

nawiązac  kontakt: pod adresem poczty elektronicznej: biuro@zlobekpuchatek.pl lub pod 

adresem korespondencyjnym: ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot z dopiskiem „Inspektor 

ochrony danych”. Pozostałe dane dotyczące inspektora ochrony danych dostępne są na stronie 

internetowej zlobekpuchatek.pl w zakładce „Kontakt”. 

3. Źródło pozyskiwania danych: W celu zapewnienia integralnos ci (aktualnos ci, weryfikacji, 

poprawnos ci i kompletnos ci danych) Pani/Pana dane  mogą byc  pozyskiwane ro wniez  

z publicznych rejestro w i ewidencji. 

4. Podstawa prawna i cel przetwarzania: Pana/Pani dane osobowe przetwarzane  będą 

na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub do podjęcia 

działan  na z ądanie osoby, kto rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy (złoz enie wniosku  

w procesie rekrutacji) w celu s wiadczenia opieki z łobkowej. 

b) art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO  w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązko w administratora 

wynikających z przepiso w prawa w związku z: 

- art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziec mi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

2011 nr 45 poz. 235) w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia 

dziecku prawidłowej opieki. 

- Art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 

poz.  95) w celu przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu oraz 

w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczen stwa obywateli. 

mailto:biuro@zlobekpuchatek.pl


 

- ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. 2009 Nr 157  

 poz. 1240) 

- ustawą z dnia 29 wrzes nia 1994 r. o rachunkowos ci (t. j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.     351 

ze zm.) w celach przechowywania informacji dla celo w podatkowych 

i rachunkowych 

a) art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO w związku z wyraz oną przez opiekuno w prawnych  zgodą 

na przetwarzanie ich danych osobowych oraz dzieci w zakresie wizerunku, głosu, prac 

plastycznych, dzieci, relacji z wydarzen  Z łobka w celu publikacji na stronie www Z łobka 

oraz w materiałach promocyjnych. 

b) Jez eli zajdzie potrzeba Pani/Pana dane będą przetwarzane - w oparciu o prawnie 

uzasadniony interes administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO 

w szczego lnos ci w celach: 

- rozpatrzenia skarg, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do komunikacji 

telefonicznej i elektronicznej, w tym z uz yciem formularza kontaktowego, 

-  do zapewnienia bezpieczen stwa informatycznego, w szczego lnos ci poprzez 

zapewnienie integralnos ci kopii zapasowych, uz ytkowania serwisu www, danych 

adresu elektronicznego tj. nr IP i rodzaju urządzenia kon cowego z kto rego 

połączono się z serwisem. 

     5. Kategorie danych: Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: 

a) dane zwykłe dzieci i opiekuno w prawnych: dane identyfikacyjne i teleadresowe oraz 

pozostałe okres lone w ustawie o opiece nad dziec mi w wieku do lat 3 oraz niezbędne 

do wykonania umowy s wiadczenia opieki w Z łobku 

b) dane szczego lne: dane o stanie zdrowia 

6. Wymóg podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym i umownym, nieprzekazanie danych uniemoz liwi przeprowadzenie procesu 

rekrutacyjnego do Z łobka „Puchatek” i zawarcie umowy. 

7. Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i danych 

osobowych dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepiso w prawa, instytucje z kto rymi Administrator zawarł umowę 

na realizację projektuw ramach przyznanego dofinansowania (jes li dotyczy) oraz podmioty 

s wiadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, kto re w imieniu Administratora 

przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia 

przetwarzania danych. 

8. Okres przechowywania danych (retencja): Pani/Pana dane osobowe i dane dzieci będą 

przetwarzane przez okres: 

1. Przez okres wykonania umowy, prowadzenia korespondencji w sprawach skarg 

i reklamacji oraz do przedawnienia ewentualnych roszczen  (zapewnienia ochrony 

prawnej) w zalez nos ci, kto ry z tych okreso w jest najdłuz szy, 

2. wykonywania ustawowych praw i obowiązko w administratora danych wymienionych 

w pkt. 4b) niniejszej klauzuli, w tym realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia 

finansowego lub innego wsparcia publicznego, w ramach podpisanej umowy 

o realizację danego projektu, a takz e w realizacji obowiązko w statystycznych 

i archiwizacyjnych 



 

3. do 3 miesięcy w ramach przetwarzania danych osobowych na potrzeby monitoringu 

wizyjnego (pkt. 4b klauzuli) z moz liwos cią przedłuz enia czasu trwania przetwarzania 

w przypadkach zdarzen  (incydento w) bezpieczen stwa 

4. niezbędny do skontaktowania się z Panią/Panem, 

5. niezbędny do przetwarzania na podstawie udzielonej zgody (pkt. 4c) klauzuli) tj. przez 

okres pobytu dziecka w Z łobku oraz przez dwa lata od zakon czenia  opieki 

na dzieckiem (wygas nięcia umowy)  lub do odwołania zgody  w zalez nos ci, kto ry 

z w/w okreso w będzie dłuz szy 

9. Prawa osób, których dane dotyczą: Posiada Pani/Pan prawa: 

1. dostępu do tres ci swoich danych w tym otrzymania kopii danych (art. 15 RODO) 

2. sprostowania, aktualizacji i poprawiania (art. 16 RODO) 

3. usunięcia po okresach wymienionych w pkt. 8 niniejszej klauzuli (art. 17 RODO) 

4. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 

5. wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) 

6. wniesienia skargi do urzędu ds. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w Warszawie, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 gdy, gdy 

uzna Pani/Pan, z e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem 

decyzji w tym profilowaniu. 

Z łobek nie zamierza przekazywac  Pani / Pana danych osobowych do Krajów Trzecich, 

chyba, z e wynikac  to będzie z obowiązko w nałoz onych na Z łobek na mocy powszechnie 

obowiązujących przepiso w prawa unijnego bądz  krajowego. W przypadku takiego 

zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 

 

                                                                    Os wiadczam, z e zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną 

                                                                                                     

 

 

      …………...……………………………………..………...... 

                                                                                                       (podpis os wiadczającego) 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

wizerunku dziecka, rodzica, opiekuna prawnego (dobrowolne) 

 

Os wiadczam, z e: 

□ W związku z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, wyraz am zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 



 

mojego dziecka, kto rego jestem rodzicem/opiekunem prawnym w zakresie wizerunku i głosu 

w formie fotografii/nagrania/filmu na festynach i imprezach okolicznos ciowych organizowanych 

przez Z łobek „Puchatek” z siedzibą w Sopocie, ul. Armii Krajowej 58. oraz w zakresie prac 

plastycznych dzieci w celu publikacji na stronie http://zlobekpuchatek.pl/ ro wniez  w celu 

publikacji w formie tradycyjnej (katalogi, materiały promocyjne) przez okres pobytu dziecka 

w Z łobku oraz przez dwa lata od zakon czenia  opieki na dzieckiem (wygas nięcia umowy)  lub 

do odwołania zgody  w zalez nos ci, kto ry z w/w okreso w będzie dłuz szy. 

 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna, ale nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie oraz obejmuje 

przetwarzanie danych osobowych w przyszłos ci, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. 

Wyraz am zgodę na nieodpłatne uz ywanie i rozpowszechnianie mojego oraz dziecka wizerunku 

/głosu/wypowiedzi przez Z łobek „Puchatek” dla celo w informacyjno – promocyjnych związanych 

z organizowanymi działaniami promocyjnymi, szkoleniami, imprezami konkursami i spotkaniami. 

Wyraz enie zgody jest jednoznaczne z tym, iz  fotografie/filmy/nagrania mogą zostac  umieszczone 

na stronie http://zlobekpuchatek.pl/ oraz w materiałach takich jak prezentacje, filmy promocyjne, 

ulotki, katalogi, foldery, newsletter. Z łobek „Puchatek” zobowiązuje się nie udostępniac  

do publikacji zdjęc , nagran  radiowych i telewizyjnych, obraz liwych i negatywnie wpływających 

na wizerunek dziecka, rodzico w, opiekuno w prawnych. 

 

Ponadto wyraz am zgodę na publikację i nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 

81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (t. j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1191 ze. zm.). Jednoczes nie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem 

kaz dorazowego wykorzystania fotografii z wizerunkiem moim oraz dziecka, kto rego jestem 

rodzicem/opiekunem prawnym. 

 

 

       ……………………………….………………………………………..   

               data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

http://zlobekpuchatek.pl/
http://zlobekpuchatek.pl/


 

 

                                                                                                                                       Załącznik nr 3 

do Regulaminu Organizacyjnego 

Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie 

 
 

ANEKS NR …………. DO UMOWY  NR …………. 

O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WYCHOWAWCZYCH I EDUKACYJNYCH 

PRZEZ ŻŁOBEK „PUCHATEK” W SOPOCIE  

 

 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko dziecka:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Grupa:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Rodzic/ opiekun prawny deklaruje, że jego dziecko będzie przebywało w Żłobku „Puchatek”  

w Sopocie w godzinach od …………………………. do ………………………… . 

 

czyli będzie przebywało w Żłobku do 

o 7h (175 zł)* 

o 10 h (250 zł)* 
(*proszę zaznaczyć właściwe) 

 

Opłata stała będzie wynosiła ……………………………………… .  

 

Z datą obowiązywania od ………………………………………….. . 

 

Aneks będzie przechowywany w Żłobku „Puchatek” w Sopocie razem z umową. 

 

 

………………………………………………………………                                 …………...…………………………………. 
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                      Data, podpis Dyrektora 



 

 

                                                                                                              

Załącznik nr 4 

                                                                                                          do Regulaminu Organizacyjnego 

Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie 

 

 

Sopot, dnia ………………………. 

 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WYCHOWAWCZYCH  

I EDUKACYJNYCH PRZEZ ŻŁOBEK „PUCHATEK” W SOPOCIE  

 

 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko dziecka:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Grupa:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

 

Oświadczam, że wypowiadam umowę nr ………… o świadczenie usług Żłobka „Puchatek” w Sopocie 

dla mojego dziecka z powodu ……………………………………………………………………………….. 

Ostatnim dniem przebywania dziecka w żłobku jest …………………………………………………………… 

 

Aneks będzie przechowywany w Żłobku „Puchatek” w Sopocie razem z umową. 

 

 

……………………………………………………………… 
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

…………...…………………………………. 
Data, podpis Dyrektora 



 

 

 

 

Załącznik nr 5  

do Regulaminu Organizacyjnego 

Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie 

 

 
  Sopot, dnia............................................... 

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie 

(osobą do odbioru dziecka może być wyłącznie osoba pełnoletnia) 

 

 

…............................................................................................................................................................

........................................................................ 

imię i nazwisko dziecka ,grupa 

 

 

imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 

numer i seria dowodu 

osobistego 

telefon kontaktowy podpis osoby 

upoważnionej 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

…..............................................................                                 …..............................................................              

podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego 

(ojciec)                                                                                              (matka) 

                                                                            
*Składając podpis wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie dla potrzeb 

niezbędnych do odbioru mojego dziecka przez wskazane przeze mnie osoby upoważnione, ze Żłobka ,,Puchatek” 
zgodnie z załącznikiem 18_10 do Polityki Ochrony Danych Osobowych dla Żłobka ,,Puchatek”.  

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.z 2002r.Nr 101,poz.926 z późn. zm.) 



 

 

                                                                                    Załącznik nr 6 

                                                                                                          do Regulaminu Organizacyjnego 

Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie 

 

 

 

 

 

 

Karta informacyjna o dziecku 
 

Imię i nazwisko dziecka……………………………….............................................................................. 

Data urodzenia, miejsce………………………………………….............................................................. 

PESEL………………………………………............................................................................................ 

Adres zamieszkania.................................................................................................................................... 

……………………………........................................................................................................................ 

 

Rodzice/opiekunowie prawni: 

Mama 

imię i nazwisko…………………………………………........................................................................... 

tel. kontaktowy…………………………………….................................................................................... 

e-mail……………………………………………...................................................................................... 

 

Tata 

imię i nazwisko…………………………………………….................................... ….............................. 

tel. kontaktowy………………………………………............................................................................... 

e-mail………………………………………….......................................................................................... 

 

 

 

 

Informacje o dziecku 
 

 Czy dziecko potrafi sygnalizować (za pomocą słów, gestów) następujące potrzeby, w jaki  sposób? 

chce jeść TAK/NIE, 

jak……………………………………………………………………........................................................ 

chce skorzystać z toalety TAK/NIE, 

jak…………………………………………………………………........................................................... 

chce spać TAK/NIE, 

jak…………………………………………………………………………............................................... 

coś je boli TAK/NIE, 

jak…………………………………………………………………………………................................... 

 

Czy dziecko łatwo rozstaje się z rodzicami TAK/NIE? 

Jak reaguje przy rozstaniu?......................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................ 

Jak się zachowuje dziecko gdy się złości? (płacz, krzyk, bicie, obrażanie, inne) 

…................................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................................ 

Jaki jest najlepszy sposób na postępowanie w takiej sytuacji? 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Czy dziecko lubi jeść? TAK/NIE 

Czy dziecko ma być karmione? TAK/NIE 



 

Czy w przypadku odmowy dziecka ma być namawiane do dalszego jedzenia? TAK/NIE 

Czy dziecko śpi w ciągu dnia? TAK/NIE, jeśli tak, jak długo……………………….............................., 

w jakich godzinach………………………….. 

Jak lubi zasypiać? 

................................................................................................................................. 

Proszę podkreślić cech dziecka: 

• dziecko jest raczej POGODNE, SPOKOJNE, RUCHLIWE, PŁACZLIWE, LĘKLIWE, 

ZAMKNIĘTE W SOBIE, ODWAŻNE 

• w kontaktach z dziećmi jest: ULEGŁE, NARZUCA SWOJĄ WOLĘ, WSPÓŁDZIAŁA, 

TROSKLIWE, OBOJĘTNE 

• w zdenerwowaniu lub złości najczęściej: PŁACZE, RZUCA SIĘ NA ZIEMIĘ, BIJE INNYCH, 

ZAMYKA W SOBIE, USTĘPUJE 

• w domu najczęściej bawi się z: MAMĄ, TATĄ, INNYMI DOROSŁYMI, INNYMI DZIEĆMI, 

SAMO 

• najchętniej zajmuje się: RYSOWANIEM, ZABAWKAMI, OGLĄDANIE TV, OGLĄDANIEM 

KSIĄŻEK, SŁUCHANIEM CZYTANYCH KSIĄŻEK 

 

Stan zdrowia dziecka 
 

Czy dziecko jest uczulone? TAK/NIE 

Jeśli tak, proszę podać na co jest uczulone 

…………………………………………………………………………………….................................... 

………….................................................................................................................................................... 

 Jak dziecko reaguje na gorączkę? (drgawki, ospałe, płacze, inne) 

…………………………………................................................................................................................ 

Czy dziecko przebywało w szpitalu? TAK/NIE 

Jeśli tak, proszę podać przyczynę 

…………………………………………………………………………………….................................... 

…................................................................................................................................................................ 

Czy dziecko jest pod opieką specjalisty TAK/NIE (jakiego?) 

…................................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................................ 

Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka, które chcieliby Państwo 

przekazać: …………………………………………………………………………………….............................

....... 

…………………………………………………………………………………….................................... 

……………………………………………................................................................................................ 

Spostrzeżenia o dziecku, którymi chcieliby Państwo podzielić się z nami: 

…………………………………………………………………………………….................................... 

.……………………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………........................................................ 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                     Załącznik nr7 

                                                                                                           do Regulaminu Organizacyjnego 

Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie 

 
 

 

Sopot, dnia ………………………. 

 

 

ANEKS NR …………. DO UMOWY  NR …………. 

O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WYCHOWAWCZYCH I EDUKACYJNYCH 

PRZEZ ŻŁOBEK „PUCHATEK” W SOPOCIE 

 
 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko dziecka, Numer grupy: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Rodzic/ opiekun prawny deklaruje o zmianę danych: 

o Dziecka 

o Matki/ opiekuna prawnego 

o Ojca/ opiekuna prawnego 

(*proszę zaznaczyć właściwe) 

 

 

Zwracam się z prośbą o zmianę następujących danych: 

o Imię: ………………………………………………………………………………………………………. 

o Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………. 

o Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………. 

o Telefon komórkowy: ……………………………………………………………………………… 

o Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

o Inne (proszę podać jakie): ……………………………………………………………………………… 

(*proszę zaznaczyć właściwe) 

 

Oświadczam, że powyżej wskazane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Aneks będzie przechowywany w Żłobku „Puchatek” w Sopocie razem z umową. 

 

 

………………………………………………………..                                          ………………………………………………………… 

             
 Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                               Data, podpis Dyrektora 



 

                                                                                         Załącznik nr 8 

                                                                                                                do Regulaminu Organizacyjnego  

                                                                                                        Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie 

 

Regulamin Rady Rodziców przy Żłobku 

 ,,Puchatek” oraz Filii nr1 w Sopocie 

 

Postanowienia ogólne 

                                                                         
  § 1 

1. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Żłobka. 

2. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka ,,Puchatek” oraz  

Filii nr 1 w Sopocie. 

3. Rada Rodziców działa na podstawie Regulaminu  Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie przy 

ul. Armii Krajowej 58,  reprezentowanym przez Dyrektora Żłobka Ewelinę Mania. 

 

 Przedmiot i zakres działania 

                                                                           

§ 2 

Rada Rodziców jest przedstawicielstwem rodziców. Współpracuje z organem prowadzącym pla-

cówkę i organem nadzorującym. 

 

 



 

      Cele i zadania Rady Rodziców 

                                                                               

 § 3 

1. Zadania Rady Rodziców stanowią: 

2. Współdziałanie ze Żłobkiem w celu jednolitego oddziaływania przez rodzinę i Żłobek  

w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym. 

3. Zatwierdzanie planu finansowego Rady Rodziców przedstawionego przez   

4. Przewodniczącego 

5. Uczestniczenie w życiu Żłobka przyczyniając się do ciągłego podnoszenia jakości pracy 

placówki i zaspokajania potrzeb dzieci. 

6. Prezentowanie wobec dyrektora opinii rodziców we wszystkich  istotnych sprawach  

dotyczących działalności Żłobka. 

7. Przekazywanie  rodzicom dzieci uczęszczających do Żłobka informacji o udzielanej   

pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców. 

Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców 

                                                                                  § 4 

1. Członkowie Rady Rodziców wybierani są na okres obowiązującej umowy opieki 

nad dziećmi w żłobku. 

2. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego,                

skarbnika oraz członków. 

3. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać 

się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem 

w pracach Rady, propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora 

Żłobka. 

4. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze: 

                        złożenia rezygnacji, odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady  

                        po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów oraz wygaśnięciu 

                        umowy opieki nad dziećmi w żłobku.  

 
 

Zadania Członków Rady Rodziców 

                                                                      § 5 

Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców: 

1. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, 

2. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji            

planu pracy, 

3. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców, 

4. kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców, 



 

5. przekazywanie dyrektorowi Żłobka opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących dzia-

łalności Żłobka. 

Zadania Skarbnika Rady Rodziców: 

1. czuwanie nad realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowa-

niem funduszami Rady Rodziców, 

2. dokonywanie okresowo kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki        

w kasie Rady, 

3. składanie okresowego sprawozdania z działalności finansowej Radzie Rodziców  

co najmniej jeden raz do roku. 

Zasady działalności Rady Rodziców 

                                                                              § 6 

1. Fundusze Rady Rodziców powstają ze składek rodziców, z wpłat osób fizycznych        

i prawnych, instytucji  z dochodowych imprez organizowanych przez Radę  

Rodziców, innych. 

2. Propozycje wysokości składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu  

ogólnym rodziców. 

3. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia 

przez każdego rodzica. 

4. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić  

określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki. 

5. Rodzice wpłacają ustaloną składkę przy regulowaniu odpłatności za pobyt dziecka  

w Żłobku. 

6. Pieniądze z Rady Rodziców przechowywane są na bankowym rachunku RR 

 

§ 7 

1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na : 

1) zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, 

2) opłacenie teatrzyków, imprez okolicznościowych oraz upominków dla dzieci, 

3) zakupu wyposażenia Żłobka, 

4) finansowanie prac remontowych na poszczególnych grupach 

5) finansowania własnych projektów,  

2. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od propozycji 

czy wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców.  

W takim przypadku Rada Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez    

 uzyskania zgody ofiarodawców. 



 

3. Rada Rodziców upoważnia Dyrektora Żłobka do dysponowania funduszem Rady Rodziców 

zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków. 

                         

           Postanowienia Rady Rodziców 

                                                                               § 8 

1. Rada Rodziców uwzględnia potrzeby finansowe wynikające z rocznego planu pracy Żłobka               

      oraz uwzględnia potrzeby materialne na dany rok dla Żłobka. 

2. Rada Rodziców może odpłatnie zatrudnić na umowę – zlecenie,  osoby do wykonywania                

      określonych zadań. 

3. Obsługę finansowo-księgową Rady Rodziców sprawuje osoba wchodząca w skład Rady           

Rodziców i pełni tę funkcję społecznie. 

4. W nowym roku szkolnym Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje 

przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy (łącznie z finansowymi) związane z działal-

nością Rady Rodziców. 

5. Decyzja o rozwiązaniu Rady w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą          

75% rodziców na zebraniu ogólnym. 

6. W zebraniu Rady Rodziców powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków. 

7. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu z głosem doradczym dyrektora Żłobka. 

8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.   

9. Protokół z posiedzenia sporządza wyznaczony członek Rady Rodziców. 

10. Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia Dyrektora Żłobka  za zgodą organu            

prowadzącego Żłobek.   

 

 

 
           

                      

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

                                                                                                                do Regulaminu Organizacyjnego  

                                                                                                        Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie 

Rada Rodziców  

 rok szkolny 20..../20.... 

l.p Funkcja Imię i nazwisko podpis 

 1. Przewodniczący Rady Rodziców   

2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców   

 3. Skarbnik Rady Rodziców     

 4. Członek Rady Rodziców   

5. Członek Rady Rodziców   

 
                                                                                              


