
REGULAMIN PRACY E-MALUCHA

1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi dokładnie wypełniony przez 
rodzica/opiekuna prawnego karta zapisu dziecka, umowa oraz uiszczenie jednorazowej 
opłaty wpisowego. 

2. Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe (niezagrażające zdrowiu innych 
dzieci).

3. W przypadku choroby dziecka rodzice/opiekunowie są zobowiązani do natychmiastowego 
zawiadomienia o tym fakcie pracownika placówki. 

4. Wszystkie dzieci uczęszczające do placówki podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywają 
rodzice/opiekunowie. 

5. Czas pracy placówki to 6:30 – 17:30 lub dłużej, w zależności od potrzeb 
rodziców/opiekunów. 

6. Placówka prowadzi żywienie dzieci zgodnie z aktualnym zarządzeniem dotyczącym norm 
żywieniowych dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym kontrolowanych przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi. Rodzaje posiłków dostępne w 
cenniku.

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA  I ODBIERANIA DZIECKA

1. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają i odbierają dziecko z placówki i są 
odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do placówki i z placówki do domu. 

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą zdolną do czynności 
prawnych, upoważniona na piśmie przez rodziców/opiekunów. Upoważnienie takie jest 
skuteczne przez okres wskazany w upoważnieniu. Może ono w każdej chwili być odwołane 
lub zmienione. 

3. Placówka może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko 
będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

4. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel/opiekun zobowiązany jest do 
podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z innym 
rodzicem/opiekunem prawnym.
W wypadku gdy dziecko nie będzie odebrane po upływie umówionego czasu oraz nie 
będzie możliwy kontakt telefoniczny pod wskazanymi numerami telefonów, 
nauczyciel/opiekun oczekuje z dzieckiem w placówce jedną godzinę.
Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższą jednostkę policji o niemożliwości 
skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami.

5. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego rodzica musi być 
poświadczone stosownym orzeczeniem sądowym.



PRAWA RODZICÓW

Rodzice/opiekunowie prawni mają w szczególności prawo do:

1. Rzetelnej informacji o dziecku.
2. Pomocy ze strony placówki w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
3. Uzyskiwania informacji poszerzających ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną. 
4. Pomocy w kontaktach ze specjalistami, np. psychologiem-logopedą.
5. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących pracy placówki.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Na rodzicach/opiekunach prawnych dzieci uczęszczających do placówki spoczywa obowiązek m.in. 
do:

1. Natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku zgłoszenia przez placówkę jego choroby.
2. Odbioru dziecka w ustalonych godzinach.
3. Udzielenia pełnej informacji o stanie zdrowia dziecka mającym wpływ na jego 

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w placówce.
4. Współpracy z nauczycielami/opiekunami w trosce o dobro dziecka (rozwój intelektualny 

i fizyczny).
5. Przestrzeganie statutu placówki E-Maluch.


