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REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMOWYCH PUNKTÓW OPIEKI

1. Organem prowadzącym Domowe Punkty Opieki (dalej: DPO) jest Fundacja Jagniątków, ul.
Klonowica 1/1, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112531869, REGON: 231225088, KRS: 0000217559.
2. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko
ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka
wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia
3. DPO działają na podstawie:

a) Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2018 poz. 603, z
późn. zm.).
b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu
programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz
dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368, z późn. zm.);
4.

Czesne za pobyt dziecka w DPO jest płatne. Przy zapisie dziecka do DPO pobierana jest
bezzwrotna opłata w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) – wpisowe.

5.

Rodzice dostarczają pożywienie we własnym zakresie.

6.

Miesięczna opłata stała (czesne) za świadczone przez DPO ( z uwzględnieniem dofinasowania z
programu MRPiPS -Maluch +) usługi wynosi:
a) 800 zł (słownie: osiemset złotych) – w przypadku gdy DPO przyjmuje 4 dzieci:
- Domowy Punkt Opieki ul. Sobieszowska, Jelenia Góra
- Domowy Punkt Opieki ul. Kryształowa, Piechowice

b) 1100 zł (słownie: tysiąc sto złotych) – w przypadku gdy DPO przyjmuje 3 dzieci:
- Domowy Punkt Opieki ul. Małcużyńskiego, Jelenia Góra
- Domowy Punkt Opieki ul. Orla, Jelenia Góra
- Domowy Punkt Opieki, ul. Łąkowa, Mysłakowice
- Domowy Punkt Opieki, ul. Nad Zalewem, Złotoryja
c) 575 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) – DPO dofinansowane dla dzieci z
budżetu gminy:
- Przeździedza, gmina Wleń
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7.

Czesne jest jednakowe w każdym miesiącu, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo
wolnych od pracy oraz „długich weekendów”.

8.

W czasie urlopowym czesne może ulec zmianom i zostać proporcjonalnie pomniejszone.

9.

W sytuacji zamknięcia DPO czesne będzie naliczane proporcjonalnie.

10. Czesne jest opłacane przez Rodziców przez 12 miesięcy w roku.
11. Rodzic jest zobowiązany do poinformowaniu o rezygnacji z miejsca w DPO na 2 miesiące przed
dniem zakończenia korzystania z usług opieki.
12. DPO są otwarte od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
13. Pracę DPO nadzoruje prezes Fundacji Jagniątków.
14. Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani dzienni opiekunowie.
15. Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania DPO będą przekazywane rodzicom telefonicznie lub
drogą e-mailową.
16. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców/opiekunów oraz osoby upoważnione na
piśmie.
17. Rodzic ma obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko w wyznaczonych godzinach.
18. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania DPO o nieobecności dziecka w danym dniu i o
planowanej dłuższej nieobecności.
19. Na czas pobytu w DPO Rodzic/Opiekun zobowiązany jest wyposażyć dziecko m.in. w:
- butelkę do karmienia - jeśli dziecko jest karmione butelką,
- butelkę do picia - jeśli dziecko pije napoje z butelki (kubek niekapek),
- obuwie na zmianę,
- odzież na zmianę (body z krótkim i długim rękawem, spodnie, skarpetki itd.),
- chusteczki nawilżające,
- pieluszki/pampersy,
- pościel
- szczoteczkę i pastę.
20. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać dzieci zdrowe. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę
może nie zostać przyjęte. W sytuacjach niejasnych rodzic zobowiązany jest do dostarczenia
zaświadczenia od lekarza, że dziecko może uczęszczać do DPO.
21. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego osobistego odbioru
(lub przez osobę upoważnioną) niezwłocznie i jak najszybciej.
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22. Rodzice mają obowiązek informować personel DPO o aktualnym stanie zdrowia dziecka
w momencie przyprowadzenia go do punktu.
23. Rodzice mogą przebywać z Dzieckiem w DPO w ramach tzw. adaptacji, po wcześniejszym
ustaleniu z personelem, ale nie dłużej, niż 15 minut zaraz po przyprowadzeniu Dziecka do
placówki. Po tym czasie Dziecko powinno być zostawione pod opieką dziennego opiekuna.
24. Rodzic wyraża zgodę na użycie wizerunku dziecka poprzez umieszczenia zdjęć dziecka - w celach
reklamy DPO na stronach internetowych, ulotkach reklamowych itp.
25. DPO nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie ubrań dzieci powstałych podczas prowadzonych
zajęć oraz zabawy.
26. Personel DPO nie podaje dzieciom lekarstw.
27. Dziecko przyjęte do DPO nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.
28. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019 i może być modyfikowany.
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