STATUT

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Klub Malucha „RereKumkum”, zwany dalej „Klubem” jest placówką niepubliczną.

2.

Siedziba Klubu znajduje się w Chotomowie, przy ul. Partyzantów 24/4.

3.

Klub działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej:
RereKumkum
Angelika Klimowicz
ul. Partyzantów 24/4
05-123 Chotomów
NIP: 536 188 38 68

§ 2. Podstawa prawna działania Klubu
1. Klub działa na podstawie następujących regulacji:


Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.
235, z późn. zm.),



Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69,
poz. 367),



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. Nr 69, poz. 368),



niniejszego Statutu.

§ 3. Zarządzanie Klubem
1. Osobą zarządzającą Klubem jest Dyrektor Klubu.
2. W Klubie zatrudnia się osoby posiadające kwalifikacje określone przepisami.
3. Skład personelu dostosowany jest do ilości dzieci w Klubie.
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§ 4. Cele i zadania Klubu oraz sposób ich realizacji
1. Do celów i zadań Klubu należy:


zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,



zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dzieci,



dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie i rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwy dla ich
wieku,



wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci,



rozwijanie samodzielności dzieci oraz umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej,



zapewnienie możliwości higienicznego spożywania posiłków,



współpraca z Rodzicami/Opiekunami w celu poznania potrzeb rozwojowych dzieci i
pomocy w działaniach wychowawczych.

2. Cele i zadania Klubu realizowane są poprzez prowadzenie zajęć zabawowych, rytmicznych,
plastycznych, językowych itp.

§ 5. Warunki przyjmowania dzieci do Klubu
1. Zapisy do Klubu prowadzone są przez cały rok. Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych
miejsc w Klubie.
2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Klubu jest:

3.



złożenie wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do Klubu”,



podpisanie „Umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem”,



wpłacenie wpisowego.

Do Klubu przyjmowane są dzieci zdrowe.

4. Dyrektor Klubu zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do
Klubu.

§ 6. Zasady ustalania opłat za pobyt dziecka w Klubie i wyżywienie
1. Opieka nad dzieckiem w Klubie jest odpłatna.
2. Wysokość opłat reguluje Cennik ustalany przez prowadzącego placówkę na dany rok szkolny.
3. Cennik dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie Klubu.
4. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Klubie (czesne)
oraz wyżywienie (opłata żywieniowa) z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
5. Nieobecność dziecka w Klubie nie zwalnia z obowiązku opłaty czesnego za ten dzień.
6. Nieobecność dziecka w Klubie (zgłoszona do godz. 8.00 danego dnia) uprawnia do zwrotu
dziennej stawki żywieniowej za ten dzień.
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§ 7. Uwagi końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Pracy i Kodeksu Cywilnego.
2. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień należy do Dyrektora
Klubu.
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