
REGULAMIN PLACÓWKI HOCKI KLOCKI 

1. HOCKI KLOCKI jest prywatnym żłobkiem mieszczącym się przy placu Stanisława Staszica 

15 we Wrocławiu. 

2. Żłobek HOCKI KLOCKI jest prywatną placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną 

dla Dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat; w wyjątkowych wypadkach do 4 lat/ Ustawa z 

dnia 4.01.2011r. 

3. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.15 przez 12 

miesięcy w roku, z wyłączeniem dni wolnych ustalonych przez Dyrektora Żłobka,  

2 tygodniowego urlopu lipcu oraz 1 tygodniowej przerwy w okresie zimowym (dokładny 

termin jest podawany przez Dyrektora Żłobka do wiadomości publicznej na początku roku 

kalendarzowego). 

4. Harmonogram dnia w Żłobku Hocki Klocki: 
 
6.45-8.50         Przyjmowanie dzieci, swobodna zabawa w grupie. O 8:30 następuje   
                         podział grup, chyba że całkowita ilość dzieci nie przekracza 15. 
8.50-9.00          Porządkowanie Sali, mycie rączek przed śniadaniem. 
9.00-9.30          Śniadanie. Mycie po śniadaniu. 
9.30-11.00        Czynności higieniczne, przygotowanie do spaceru. 
                         Spacer, zabawy na placu zabaw, zabawy na świeżym 
                         powietrzu. W przypadku brzydkiej pogody -  zabawy w 
                         bawialni, zajęcia tematyczne, zajęcia z językiem angielskim, 
                         zajęcia plastyczne. 
11.15-11.35      Obiad – I danie. Mycie zębów. 
11.35-11.45      Czynności higieniczne (przewijanie, wysadzanie dzieci 
                          starszych), 
11:50-13.45      Leżakowanie. 
13.45-14.00      Czynności higieniczne, swobodna zabawa 
14.00-14.40      Obiad - II danie. Mycie po obiedzie. 
14.40-15.30      Zajęcia tematyczne, plastyczne, zabawy edukacyjne. 
15:30-15:45      Łączenie grup, swobodna zabawa 

15:45-16.00      Czynności higieniczne (przewijanie, wysadzanie dzieci starszych) 
16:00-16:30      Mycie rączek i podwieczorek. 
16.30-17.15      Czas swobodnej zabawy w oczekiwaniu na rodziców 

5. Skład personelu w Żłobku HOCKI KLOCKI jest dostosowany do wieku i ilości dzieci 

uczęszczających do Żłobka: 

Dyrektor Żłobka – opiekun w pełnym wymiarze godzin 

Położna – opiekun w pełnym wymiarze godzin 

Opiekun – w pełnym wymiarze godzin  

Pomoc opiekuna – ½ etatu 

Pomoc opiekuna – ½ etatu 



1 opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, które ukończyły pierwszy 

rok życia, 

1 opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, które nie ukończyły 

pierwszego roku życie lub w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko 

wymagające szczególnej opieki, 

6. Podział na grupy: 

W Żłobku dzieci podzielone są na dwie grupy wiekowe pod wględem motorycznym:  

- 20 tydzień – ok. 18 miesiąc – dzieci niechodzące lub słabo chodzące - Maluszki 

- 18 miesiąc – 3 lata – dzieci swobodnie chodzące - Starszaki 

W sytuacji, gdy ilość dzieci nie przekracza 15 nie są one dzielone na dwie sale. 

 

7. Warunkiem zapisania Dziecka jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenia 

wpisowego. 

8. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania Dziecka ze Żłobka 

osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej. 

9. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do Żłobka zdrowe Dziecko. W 

przypadku przyprowadzenia dziecka chorego, z objawami takimi jak kaszel, ropny katar, 

gorączka, wysypka lub inne niepokojące, wskazujące na chorobę zakaźną objawy, opiekun 

ma prawo do podjęcia decyzji o nie przyjęciu dziecka do placówki. 

10. Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu 

zdrowia Dziecka podczas jego pobytu w Żłobku i mają obowiązek odebrać chore Dziecko z 

placówki w jak najkrótszym czasie. 

11. Po przebytej chorobie Rodzin/ Opiekun ma obowiązek skontrolować sytuację zdrowotną 

Dziecka przed oddaniem Dziecka do Żłobka. 

12. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do odbierania Dziecka do godziny 17.15. 

13. W razie nieodebrania Dziecka do godziny 17.15, każda rozpoczęta godzina liczona jest 

zgodnie z cennikiem. 

14. Osobom w stanie nietrzeźwym Dzieci nie będą wydawane. 

15. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Żłobka pod 

opieką Rodziców/Opiekunów lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest 

pod opieką Rodzica/Opiekuna rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania 

Dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu 

zabrania z grupy. 

16. Zadaniami Żłobka jest: 

- sprawowanie opieki nad Dziećmi i zapewnianie im bezpiecznych warunków pobytu, 

- wspomaganie indywidualnego rozwoju Dziecka, stosownie do jego wieku i możliwości, 



- prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój    

  psychomotoryczny dziecka, zgodnie z opracowanym planem edukacyjnym z podziałem na  

  grupy wiekowe; 

- zapewnianie Dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej, 

- rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów u Dzieci, 

- współpraca z Rodzicami/ Opiekunami Dzieci. 

 

17.  Współpraca z Rodzicami/Opiekunami Dzieci: 

- raz na 6 miesięcy organizowane są zebranie informacyjne z Rodzicami. 

- istnieje możliwość indywidualnej konsultacji z Rodzicami. 

- wszelkie ustalenia poza zebraniami wysyłane są mailowo do wszystkich rodziców  

- każde dziecko ma założoną dokumentację w, w której umieszczane są wszystkie 

dokumenty podpisane przez rodziców/opiekunów oraz prace plastyczne. 

18. Rodzice/ Opiekunowie mają obowiązek: 

- informować o nieobecności dziecka i o ewentualnych jej przyczynach w dniu 

poprzedzającym nieobecność do 18:30 

- informować o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania, numeru telefonu 

kontaktowego oraz innych ważnych danych na temat Dziecka, 

- niezwłocznie informować o zdiagnozowanych zatruciach pokarmowych i chorobach 

zakaźnych, 

- ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – poświadczeniem 

ubezpieczenia jest przedstawienie kopii dokumentu ubezpieczenia.  

19. Żłobek zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Dziecku bezpieczeństwo w 

czasie opieki sprawowanej w Żłobku HOCKI KLOCKI 

20. Na czas pobytu Dziecka w Punkcie Rodzice/Opiekunowie powinni dostarczyć: 

 kapcie 
 szczoteczkę i pastę do zębów 
 ubrania na zmianę (koszulka, majtki, rajstopy, skarpety, spodenki, body) 
 smoczek, pieluszkę tetrową do przytulania, misia pluszowego lub coś z czym Dziecko 

zasypia 
 poszewki na pościel i prześcieradło 120cm x 60cm 
 butelkę lub kubeczek do picia 
 pieluszki i mokre chusteczki oraz krem przeciw odparzeniom. 

21. Rozkład posiłków i zajęć Dzieci określa Harmonogram dnia wywieszony na tablicy 

ogłoszeń. 

22.  Wszystkie opłaty dotyczące pobytu Dziecka w Żłobku są ustalane przez Dyrektora Żłobka i 

podawane do wiadomości Rodziców. Opłata za wyżywienie jest ustalona przez firmę 

Miodzio Catering. 



23. Wszystkie opłaty i terminy opłat są zawarte w Umowie Opieki oraz w Statucie Żłobka 

HOCKI KLOCKI. Opłaty na rzecz Żłobka są bezzwrotne.  

24. Podpisanie umowy z Dyrektorem Żłobka oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu, 

który jest jej integralną częścią. 

 25. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia 

między Dyrektorem Żłobka a Rodzicem/Opiekunem. 

 26. O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku Żłobka informuje się na bieżąco w 

swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.  

27. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

 

Zapoznałam/łem się i akceptuję postanowienia regulaminu 

…………………………………………………………………. 

(czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna) 


