
REGULAMIN KLUBU DZIECIĘCEGO MAGDALENA JAKUBIAK 

UL. DMOWSKIEGO 38d, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

 

I. CELE: 

1. Profesjonalna opieka nad Dzieckiem i wsparcie w jego prawidłowym rozwoju i 
edukacji. 

2. Ukierunkowywanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno - 

kulturowym i przyrodniczym. 

3. Wykształcenie prawidłowych postaw społecznych i nawyków oraz przyzwyczajenie 
dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników. 

II. ZADANIA: 

1. Klub Dziecięcy (dalej zwany: Klub Dziecięcy) sprawuje funkcję edukacyjno-

wychowawczą zbliżoną do warunków domowych – zapewnienie poczucia ciepła i 
bezpieczeństwa. 

2.Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która jest pozytywnie 
nastawiona i przepełniona cierpliwością do swojej pracy z dziećmi.  

3.Klub Dziecięcy stwarza warunki do uczestnictwa Dzieci w realizowaniu się i 

wypowiadaniu się w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz werbalnej. 

4. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre 
samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dziecka.  

5. Klub Dziecięcy zobowiązuje zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we 
wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.  

III.ORGANIZACJA: 

1.Klub Dziecięcy otwarty jest w dni robocze w godzinach od 6: 30 do 17:00. 

2.Klub Dziecięcy nie działa w dni wolne od pracy tzn. w święta państwowe i 
kościelne. 

3.Dodatkowe dni, w których KLUB DZIECIĘCY będzie nieczynny będą ustalone z 
tygodniowym wyprzedzeniem z Rodzicami/Opiekunami. 

4.Każdego dnia dzieci jedzą 4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, zupa + drugie danie, 

podwieczorek, napoje, woda). Posiłki przygotowywane są na miejscu. 

5.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony z 
uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy. 

6.Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe Dziecko 

7.Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie będzie przyjęte (decyduje dyrektor 
Klubu Dziecięcego). 

8.Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego 

odbioru jak najszybciej. 
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9.Jedynymi osobami upoważnionymi do odebrania Dziecka są jego opiekunowie 

prawni (lub osoby pisemnie upoważnione). 

10.Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania Klubu Dziecięcego będą przekazywane 
Rodzicom na bieżąco przez personel KLUBU DZIECIĘCEGO. 

11.Dzieci łączone są w grupy wg. wieku i potrzeb rozwojowych. 

12.Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Klubu 
Dziecięcego pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko 

jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka 
pod opiekę personelu Klubu Dziecięcego oraz popołudniu w trakcie odbierania 
Dziecka, od momentu zabrania go z grupy. 

 

IV. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W KLUBIE 
DZIECIĘCYM: 

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Klubie Dziecięcym jest: złożenie 
wypełnionej karty zapisu dziecka do klubu dziecięcego, wpłacenie wpisowego oraz 

terminowe uiszczanie opłaty miesięcznej. 

2. Wpisowe(szczegóły reguluje cennik) jest bezzwrotne. Jest to opłata jednorazowa 
płatna raz do roku za dane Dziecko. 

3. Opłaty za pobyt Dziecka w Klubie Dziecięcym należy uiszczać z góry za dany 
miesiąc w terminie do 12 dnia każdego miesiąca. 

4. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Klubu Dziecięcego, Rodzice powinni 

poinformować na piśmie dyrektora Klubu z minimum dwutygodniowym 
wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem 
miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia. 

5. Personel Klubu nie podaje Dzieciom lekarstw.  

6. Dzieci łączone są w grupy. Jako kryterium brany pod uwagę jest wiek i potrzeby 

rozwojowe Dziecka. 

7. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Klubie Dziecięcym. 

8. Wyprawka powinna zawierać przede wszystkim: 

- Buty i ubranie na zmianę, 

- Pościel, (poduszka, kołdra, kocyk) 

- Pieluchy (jeżeli jest taka potrzeba). 
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V. OBOWIĄZKI RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

RODZICE zobowiązują się do: 

1. Wypełnienia karty zapisu dziecka do Klubu Dziecięcego 

2. Terminowego uiszczenia opłat, 

3. Współpracy z Klubem i przestrzeganie regulaminu KLUBU DZIECIĘCEGO w 
procesie opiekuńczo wychowawczym i dydaktycznym, 

4. Przyprowadzanie dzieci w godzinach od 6:30 i ich odbiór do godziny 17:00, 

5. Przestrzegania zarządzeń KLUBU DIECIĘCEGO mających na celu dbałość o 

bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne 
ustalenia miedzy dyrektor Klubu Dziecięcego a Rodzicem/Opiekunem. 

 


