REGULAMIN KLUBU MALUSZKA
"ZACZAROWANY KĄCIK
"
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Filie Klubu Maluszka "Zaczarowany Kącik" mieszczą się w
Warszawie przy ul. Egejskiej 17A I Okreżnej 131

2.

Klub działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej. Klubem kieruje Pani Oliwia Bohaczek, która
określa obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność
personelu.

3.

Klub funkcjonuje przez cały rok, w dniach: poniedziałek piątek, z wyjątkiem dni wolnych wymienionych w
Kalendarium Pracy Klubu.

4.

Pobyt dziecka w Klubie nie może przekraczać godzin pracy
Klubu określonych w Regulaminie Pracy oraz 10 godzin.

5.

Do Klubu mogą uczęszczać dzieci w wieku 1roku życia do
lat 3.

6.

Współpraca z Klubem rozpoczyna się w momencie
podpisania umowy i wypełnieniu Ankiety Informacyjnej o
Dziecku.

7.

Zajęcia odbywają się zgodnie z Ramowym Planem Dnia
ustalonym przez Kierownika placowki – Panią Paulinę
Grabowską w placówce na ul.Okrężnej 131 oraz Katarzyną
Książek w placówce na ul.Egejskiej 17a

8.

Opłaty za pobyt dziecka w Klubie Maluszka są pobierane z
góry do 5-go dnia każdego miesiąca.

9.

Wyposażenie Klubu spełnia standardy wymagań
bezpieczeństwa i higieny.

§ 2 CELE KLUBU
1.

Pomoc pracującym rodzicom w sprawowaniu codziennej
opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku 1- 3 lat.

2.

Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

3.

Zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej nad
dziećmi, opowiednio do ich potrzeb.

4.

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

5.

Współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka.

6.

Zapewnienie dzieciom, w czasie ich pobytu w Klubie ,
odpowiedniego do wieku dziecka wyżywienia.

7.

Przygotowanie dziecka do pobytu w przedszkolu.

§ 3 ZADANIA KLUBU
1.

Zapewnienie każdemu dziecku troskliwej, serdecznej opieki.

2.

Zapewnienie warunków bytowania zbliżonych maksymalnie
do warunków domowych.

3.

Kształtowanie samodzielności.

4.

Nauka dziecięcego savoir vivre (dotyczy sfery higieny,
porządków i zwrotów grzecznościowych).

5.

Treningi właściwych relacji z rówieśnikami.

6.

Dbanie o właściwy do wieku dziecka rozwój intelektualny i
emocjonalny.

7.

Lokal Klubu Maluszka jest bardzo dobrze przystosowany do
realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych i
edukacyjnych.

8.

W życzliwej atmosferze, nacechowanej indywidualną
serdecznością personelu, w bajecznie wyposażonym wnętrzu,
Klub stwarza dzieciom bardzo korzystne warunki do ich
prawidłowego rozwoju.

§ 4 ZARZĄDZANIE KLUBEM
1. Odpowiedzialność za zarządzanie Klubem ponosi jego jego
włascicielka Oliwia Bohaczek, a do zadań kierownika kierownika
Klubu należy organizowanie funkcjonowania Klubu Maluszka, a w
tym wydawanie niezbędnych poleceń pracownikom, zapewnienie
należytego stanu higieniczno-sanitarnego Klubu oraz warunków
bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie Klubu
2. Zarząd ma obowiązek dbać o utrzymanie wysokiego poziomu
usług opiekuńczo-wychowawczych
3. Utrzymywanie stałych kontaktów z Rodzicami
4. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni dziecka), objętego opieką
Klubu Maluszka mają prawo/obowiązek do
∙ uzyskania informacji na temat planu pracy;
∙ uzyskania pełnej informacji na temat rozwoju
psychofizycznego ich dziecka;

∙ wyrażania opinii i wniosków na temat
funkcjonowania Klubu i pracy pracowników Klubu.

§ 5 CZESNE I INNE OPŁATY
Czesne jest comiesięczną opłatą uiszczaną 5tego dnia każdego
miesiąca. Wpisowe jest jednorazową, bezzwrotną opłatą za
przygotowanie miejsca w Klubie "Zaczarowany Kącik"
. Czesne w okresie pierwszego roku trwania niniejszej
umowy nie ulegnie zmianie. Po tym czasie czesne może ulec
zwiększeniu. W ramach opłat za czesne (abonament lub
karnet), Klub Malucha 'Magiczny Zakątek" oferuje zajęcia
dostosowane do możliwości wiekowych dzieci, w tym m.in.:
∙ Zajęcia z języka angielskiego,
∙ Zajęcia muzyczno-rytmiczne,
∙ Warsztaty plastyczne
,
∙ Zajęcia na ''świeżym powietrzu'' w Klubikowym
ogrodzie lub na tarasie zimowym,
∙ Inne zajęcia stymulujące rozwój Dziecka.
Wszelkie

opłaty na poczet Klubu Malucha wnoszone
będą gotówką bezpośrednio lub w przelewem na rachunek
bankowy Klubu.
§ 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Regulamin Klubu "Zaczarowany Kącik" został zatwierdzony

przez personel oraz Rodziców.
2.

Regulamin może być modyfikowany.

3.

Regulamin i umowa Klubu wraz z Ankietą Informacyjną o
Dziecku stanowią podstawę działalności Klubu
"Zaczarowany Kącik"

4.

Aktualne informacje i ogłoszenia dla Rodziców będą na
bieżąco umieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej Klubu.

