REGULAMIN KLUBU DZIECIĘCEGO
„AKADEMIA SMYKA - KLUB MALUCHA”
W KRAKOWIE
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa organizację wewnętrzną Klubu Malucha Akademia Smyka zwanego
dalej Klubem.
2. Powstał w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 oraz Statut Klubu Malucha.
3. Klub Malucha mieści się w budynku Niepublicznego Przedszkola Akademia Smyka
w Krakowie ul. Agatowa 27
Organizacja wewnętrzna
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§2
Klub Malucha sprawuje funkcję pielęgnacyjną, opiekuńczo- wychowawczą i
edukacyjną nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do 3 roku życia
Klub Malucha zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój
psychoruchowy dziecka i dostosowane do wieku i możliwości zajęcia edukacyjne,
plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz zajęcia z języka
angielskiego w formie zabawy.
Klub funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 18:00
Pod opieką w klubie w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 19 dzieci,
do 10-ciu godzin dziennie względem każdego dziecka, z zachowaniem ustalonej
opieki tj. jedna opiekunka na 8 dzieci, jedna opiekunka na 5 dzieci w przypadku, gdy
w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne.
Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez organ
prowadzący w porozumieniu z opiekunem grupy, z uwzględnieniem wymagań
zdrowotnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz indywidualnych potrzeb dziecka i
oczekiwań rodziców.
Opłata stała tzn. czesne wraz z wyżywieniem płatne jest do 10 dnia każdego miesiąca
na konto placówki.
Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dzieci w
wyznaczonych godzinach. W przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne
pełnoletnie osoby, Rodzic/Opiekun prawny składa upoważnienie z danymi osoby
upoważnionej. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego
dziecko.
W sytuacji stwierdzenia, że rodzic lub wskazany opiekun, co do którego zachodzi
obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem /nietrzeźwość,
odurzenie i inne/ dziecko pozostaje w Klubie, do momentu przybycia zawiadomionej
przez Klub innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

9. W przypadku planowanej, dłuższej niż tydzień nieobecności dziecka, Rodzic/
Opiekun prawny zobowiązany jest zgodnie z umową, do powiadomienia Klubu o tym
fakcie.
10. Podpisanie umowy z Klubem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz
obowiązującego cennika.
11. Nieobecność dziecka w Klubie nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty
miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.
Obowiązki Klubu Malucha
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§3
Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanych opiekunek, dla których
priorytetem jest troska o dziecko, jego zdrowie i bezpieczeństwo. Cechuje je
cierpliwość serdeczność i pozytywne nastawienie do pracy z dziećmi.
Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie,
higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci.
W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może odmówić przyjęcia
dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.
Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia się
stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w Klubie. Rodzice/Opiekunowie prawni
powiadomieni o stanie zdrowia dziecka, mają obowiązek odebrać chore dziecko z
placówki.
Personel Klubu nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw .
Klub zapewnia wyżywienie /4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad,
podwieczorek / dostarczane przez sprawdzoną firmę cateringową.
Klub zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich
pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.
Klub zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pieluchy, pościel,
ubranka na zmianę).
Obowiązki Rodzica/Opiekuna prawnego
§4
Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Klubie jest złożenie Karty zapisu do
Klubu Malucha, uiszczenie opłaty wpisowej, podpisanie umowy oraz regularne
opłacanie czesnego.
Rezerwacji miejsca w Klubie dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej, nie
później niż 7 dni od podpisania umowy. W innym przypadku rezerwacja miejsca oraz
umowa wygasa, a wolne miejsce proponowane jest następnym, zainteresowanym
Rodzicom/Opiekunom prawnym.
Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki, która
zostaje uzgodniona z opiekunami na pierwszym spotkaniu z rodzicami.
Rodzic/Opiekun prawny może przebywać z dzieckiem w Klubie w ramach tzw.
adaptacji nie dłużej, niż 15 minut po przyprowadzeniu dziecka do placówki. Po tym
czasie dziecko pozostaje pod opieką Klubu. Regulacja ta jest podyktowana dobrem
dziecka, a także pozostałych uczestników Klubu.
Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek powiadomić personel Klubu o nieobecności
dziecka dzień wcześniej lub do godziny 8:00 rano w dniu nieobecności dziecka.
Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany przyprowadzać dziecko zdrowe oraz ma
obowiązek informowania Personel Klubu o stanie zdrowia w momencie

przyprowadzenia go do Klubu Malucha. Dziecko chore nie zostanie przyjęte.
7. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poinformować o przyczynach nieobecności
dziecka w Klubie, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach
zakaźnych.
8. Po przebytej chorobie dziecka Rodzic/Opiekun prawny, ma obowiązek dostarczyć
zaświadczenie od lekarza pediatry o stanie zdrowia dziecka.
9. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Klubu, Rodzice/Opiekunowie prawni mają
obowiązek poinformować na piśmie właścicielkę Klubu z miesięcznym
wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem
miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
10. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub nr telefonu Rodzice/Opiekunowie
prawni zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klub Malucha
11. Rodzice/Opiekunowie prawni , mają obowiązek terminowego uiszczanie odpłatności
za pobyt dziecka w Klubie.
12. Obowiązkiem Rodziców/Opiekunów prawnych jest
przestrzeganie niniejszego
Regulaminu i Statutu Klubu.
Postanowienia końcowe
§5
1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne
ustalenia między Klubem a Rodzicem/Opiekunem prawnym.
2. Rodzice/Opiekunowie prawni będą informowani o ewentualnych zmianach w
regulaminie oraz cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klubu. Rodzic/Opiekun prawny ma prawo
wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.
3. Rodzice/Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację zdjęć z wizerunkiem
swojego dziecka na stronie internetowej.
4. Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe
przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
5. Regulamin został nadany przez organ prowadzący Klub Malucha.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.
Pieczęć Klubu Malucha
Właściciel

Organ prowadzący -

