REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin klubu dziecięcego „RereKumkum”, zwanego dalej „Klubem”, został uchwalony w
oparciu o obowiązujący Statut.
2. Regulamin obowiązuje Rodziców/Opiekunów dzieci oraz zatrudniony personel a jego celem
jest określenie głównych ram funkcjonowania Klubu.

§ 2. Zadania Klubu
1. Klub świadczy płatną opiekę nad dziećmi w wieku od 1-go do 3-go roku życia a w
szczególnych przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem
przedszkolnym do 4-go roku życia.
2. Klub zapewnia profesjonalną opiekę nad dziećmi oraz organizację zabaw i zajęć edukacyjnych
dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.
3. Klub zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo
powierzonych pod opiekę dzieci oraz wspierania ich indywidualnych zdolności w przyjaznym
środowisku.
4. Klub zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w
których przebywają dzieci.
5. Klub zapewnia miejsce na rzeczy osobiste każdego dziecka (pieluchy, smoczki, pościel,
ubranka na zmianę), które są przechowywane w osobnych, opisanych imieniem i nazwiskiem
dziecka szafkach/pojemnikach.

§ 3. Opiekunowie
1. W Klubie zatrudnia się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
2. Skład personelu dostosowany jest do ilości dzieci w Klubie.
3. Opiekunowie odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Klubie.
4. Naczelną zasadą pracy opiekunów jest podmiotowe traktowanie każdego dziecka,
poszanowanie godności podopiecznych oraz kierowanie się ich dobrem.
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5. Opiekunowie współpracują z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka w sprawach
wychowania i nauczania oraz na bieżąco informują ich o rozwoju dziecka, jego postępach i
zachowaniu.
6. Opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o
fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w Klubie.
7. Personel Klubu ma zakaz podawania dzieciom jakichkolwiek leków z wyjątkiem sytuacji, kiedy
zostanie przez Rodziców/Opiekunów złożone zaświadczenie lekarskie o stałym przyjmowaniu
leków.

§ 4. Organizacja pracy w Klubie
1. Za organizację pracy Klubu odpowiada Dyrektor Klubu.
2. Klub działa przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz
dni wymienionych w „Umowie o sprawowanie opieki nad dzieckiem”.
3. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.
4. Dzieci przyjmowane są do Klubu do godziny 8:45 danego dnia.
5. Organizację dnia w Klubie określa Ramowy Plan Dnia ułożony z uwzględnieniem wymagań
rozwojowych, pielęgnacyjnych i żywieniowych dzieci.
6. Klub

zapewnia

możliwość

wykupienia

posiłków

dla

dzieci

(śniadanie/obiad-II

danie/zupa/podwieczorek) dostarczanych przez wyspecjalizowaną firmę cateringową.
7. Klub zastrzega sobie prawo do ogłoszenia przerwy w funkcjonowaniu, spowodowanej
koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych, o czym
powiadomi Rodziców/Opiekunów z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Czesne za
miesiąc, w którym wystąpi przerwa będzie proporcjonalnie pomniejszone.

§ 5. Zapisy do Klubu
1. Zapisy do Klubu prowadzone są przez cały rok. Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych
miejsc w Klubie.
2. Do Klubu przyjmowane są dzieci zdrowe.
3. Dyrektor Klubu zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do
Klubu.
4. Podstawą zgłoszenia dziecka do Klubu jest:


podpisanie „Umowy o sprawowaniu opieki nad dzieckiem”, zwanej dalej „Umową”,



wpłacenie wpisowego,



złożenie wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do Klubu”, zwanej dalej „Kartą
zgłoszenia”.
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5. Wpisowe jest jednorazową i bezzwrotną opłatą za przygotowanie miejsca w Klubie. W
ramach wpisowego zapewnione są:


Łóżeczko / leżaczek



Pościel



Podstawowe środki higieniczne



Nocnik



Zastawa stołowa / sztućce



Artykuły plastyczne



Ubezpieczenie NNW



Upominki okolicznościowe

6. Wysokość wpisowego reguluje Cennik obowiązujący na dany rok kalendarzowy,
udostępniony na stronie internetowej i w siedzibie Klubu.
7. Opłatę wpisowego należy uiścić do 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
8. W przypadku braku wpłaty wpisowego, rezerwacja miejsca oraz Umowa wygasa,
a wolne miejsce proponowane jest innym, zainteresowanym Rodzicom/Opiekunom.

§ 6. Opłaty
1. Pobyt w Klubie oraz wyżywienie są odpłatne.
2. Czesne obejmuje miesięczny pobyt dziecka w Klubie pod opieką wykwalifikowanej kadry,
3. Czesne jest opłatą za pobyt dziecka w Klubie i jest opłacane z góry do 5 dnia każdego
miesiąca, zgodnie ze wskazanym w Umowie abonamentem miesięcznym.
4. Klub oferuje 3 rodzaje abonamentu miesięcznego:
 OPEN – Obejmuje miesięczną opiekę nad dzieckiem od poniedziałku do piątku w
pełnych godzinach pracy Klubu: 7:00-17:00


MINI – Obejmuje miesięczną opiekę nad dzieckiem od poniedziałku do piątku, w
godzinach: 7:00 – 15:00



FLEXI – Obejmuje miesięczną opiekę nad dzieckiem w trzy wybrane dni tygodnia w
pełnych godzinach pracy Klubu: 7:00-17:00

5. Wysokość czesnego jest jednakowa w każdym z miesięcy, niezależnie od nieobecności
dziecka w Klubie, dni ustawowo wolnych od pracy i dni określonych w Umowie.
6. Opłata żywieniowa jest opłatą za posiłki przygotowane przez firmę cateringową i jest
opłacana z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
7. Opłata żywieniowa stanowi iloczyn liczby dni pracy Klubu w danym miesiącu i wysokości
dziennej stawki żywieniowej, wskazanej w Umowie.
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8. W przypadku powiadomienia o nieobecności dziecka w Klubie najpóźniej do godziny 8:00
danego dnia, dzienna stawka żywieniowa za ten dzień zostanie odjęta od opłaty żywieniowej
w przyszłym miesiącu.
9. Wysokość opłat reguluje Cennik ustalany na dany rok kalendarzowy, dostępny na stronie
internetowej i w siedzibie Klubu.
10. Opłaty dokonywane są w formie przelewu na konto bankowe Klubu, wskazane w Umowie.
11. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Klub jest uprawniony do odmówienia
świadczenia usług i wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7. Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w Klubie
1. Osoba przyprowadzająca dziecko do Klubu zobowiązana jest pozostawić ubrania wierzchnie
dziecka w szatni i osobiście przekazać dziecko pod opiekę personelu Klubu.
2. Personel Klubu nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
pozostawionego przez Rodziców/Opiekunów bez opieki przed furtką, wejściem do Klubu, w
szatni, na placu zabaw, na posesji Klubu itp.
3. Zakazuje się przyprowadzania do Klubu dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących
lub z objawami innych chorób.
4. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel Klubu może odmówić przyjęcia dziecka,
które ma wyraźne objawy choroby.
5. Ze względów bezpieczeństwa zakazuje się dzieciom uczęszczającym do Klubu noszenia
biżuterii ani innych, stanowiących niebezpieczeństwo przedmiotów.

§ 8. Odbiór dziecka z Klubu
1. Do odebrania dziecka z Klubu upoważnione są jedynie pełnoletnie osoby wskazane w
podpisanej przez Rodziców/Opiekunów w Karcie zgłoszenia.
2. Personel Klubu ma prawo sprawdzić tożsamość osoby odbierającej dziecko.
3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko z Klubu.
4. W przypadku stwierdzenia, że Rodzic/Opiekun, co do którego zachodzi obawa, że nie
gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (np. jest pod wpływem alkoholu), dziecko
pozostaje w Klubie do momentu przybycia innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
5. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z Klubu po upływie czasu pracy Klubu,
personel zawiadamia Rodziców/Opiekunów o zaistniałym fakcie oraz nalicza opłatę
dodatkową za nadgodziny, zgodną z obowiązującym Cennikiem.
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6. Gdy nie możliwe jest nawiązanie kontaktu z Rodzicem/Opiekunem przez co najmniej godzinę
od zamknięcia Klubu, personel zobowiązany jest do powiadomienia najbliższego Komisariatu
Policji.
7. Życzenie

Rodzica/Opiekuna

dotyczące

nie

odbierania

dziecka

przez

jednego

z

Rodziców/Opiekunów musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
§ 9. Prawa dziecka w Klubie
1. Dzieci uczęszczające do Klubu mają prawo do:


podmiotowego traktowania i poszanowania godności osobistej,



akceptacji, takimi jakimi są,



zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,



spokoju i samotności, gdy tego potrzebują,



snu i wypoczynku, jeśli są zmęczone,



zdrowego żywienia,



rozwijania się we właściwym dla siebie tempie,



ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

§ 10. Prawa i obowiązki Rodziców/Opiekunów
1. Rodzice/Opiekunowie mają w szczególności prawo do:


rzetelnej informacji o rozwoju dziecka i jego relacjach z grupą rówieśniczą,



uzgadniania z opiekunami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w
Klubie,



pomocy ze strony personelu Klubu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,



uczestniczenia w zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych,



zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Klubu

2. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki (najpóźniej w pierwszym
dniu pobytu dziecka w Klubie), która obejmuje:


ubranka na zmianę (co najmniej 2 komplety)



buty na zmianę (najlepiej na rzepy)



butelkę/kubek niekapek/bidon do picia,



szczoteczkę i pastę do zębów,



chusteczki nawilżane x 2 op.



pieluchy x 1 op. (jeśli dziecko używa),



Krem do pupy (jeśli dziecko używa),



smoczek (jeśli dziecko używa);
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3. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek:


udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego
bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,



przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z Umową,



przyprowadzania do Klubu dziecka zdrowego,



zgłaszania wszelkich niedyspozycji dziecka (fizycznych i psychicznych), mogących
mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie (np. lęki, obawy),



informowania o każdym przypadku choroby zakaźnej u dziecka,



zgłaszania wszelkich zmian danych podanych w Karcie zgłoszenia,



regularnego i terminowego uiszczania opłat,



przestrzegania postanowień Regulaminu Klubu.

4. W przypadku powiadomienia Rodzica/Opiekuna o pogorszeniu stanu zdrowia dziecka
podczas jego pobytu w Klubie, jest on zobowiązany do odebrania dziecka w przeciągu 2
godzin od otrzymania informacji.
5. W przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka do Klubu, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest
do złożenia pisemnego wypowiedzenia Umowy z zachowaniem co najmniej miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w Cenniku. W przypadku braku zgody na wprowadzone
zmiany Rodzicom/Opiekunom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
2. Klub nie odpowiada za przerwy w pracy spowodowane brakiem mediów: światła, wody,
ogrzewania lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających bezpieczną opiekę nad dziećmi.
3. W okresie wystąpienia tzw. siły wyższej, w wyniku której usługi, świadczone przez Klub nie
mogą być realizowane z przyczyn niezależnych od Klubu, wysokość czesnego za
utrzymywanie gotowości do pracy wynosi 50% kwoty czesnego.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakości/wielkości porcji żywieniowych
oferowanych przez firmę cateringową.
5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do
placówki.
6. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz
pobytu osób nietrzeźwych, pod wpływem narkotyków itp.
7. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia
pomiędzy Dyrektorem Klubu a Rodzicami/Opiekunami.
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