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Rozdział I.
Postanowienia ogólne

1. Klub Dziecięcy Centrum Małego Dziecka ma swoją siedzibę przy ul. Zygmunta
Miłkowskiego 9 / U 1 w Krakowie /30-394/.
2 „Klub Dziecięcy” sprawuje opiekę nad dziećmi od 1 roku życia do ukończenia roku
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub
utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, na wniosek rodziców
( opiekunów prawnych ) – 4 rok życia.
3.„Klub Dziecięcy” realizuje funkcje opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.
4.„Klub Dziecięcy” jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00
5. W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie
względem każdego dziecka.
6. Klub działa przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
oraz przerwy wakacyjnej.
7. Przerwa wakacyjna obejmuje okres 2 tygodni w miesiącu lipcu lub sierpniu (termin ustalany
z wcześniejszym wyprzedzeniem) i związana jest przeprowadzeniem niezbędnych prac
konserwatorskich.
8. Opłata za pobyt dziecka w klubie jest zawarta w cenniku. Podpisanie umowy przez
rodziców / opiekunów prawnych dziecka oznacza akceptację regulaminu i cennika.
9. Każdy rodzic /opiekun prawny przy zapisaniu dziecka do Klubu Dziecięcego zobowiązany
jest do wpłaty jednorazowej, jednorocznej opłaty wpisowej w wysokości 350 zł. Opłata
wpisowa nie podlega zwrotowi i zapewnia rezerwację miejsca oraz doposażenie klubu
dziecięcego względem potrzeb, upominki dla dzieci z okazji Mikołaja, Dnia Dziecka, Urodzin,
dofinansowanie przedstawień teatralnych.
Opłata wpisowa przy zapisie drugiego dziecka jest pomniejszona o 50%.

Opłata wpisowa przy zapisie rodzeństwa Absolwenta Klubu Dziecięcego jest pomniejszona o
50 %
10. Nieobecność dziecka w klubie dziecięcym nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej
opłaty miesięcznej, która pozwala zachować miejsce.

Rozdział II.
Zadania Klubu dziecięcego

1.Klub dziecięcy zapewnienie dzieciom stałą opiekę i warunki do wszechstronnego rozwoju
w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
2.Umożliwia dzieciom uczestnictwo w zajęciach dostosowanych do potrzeb dziecka oraz
jego poziomu rozwojowego.
3.Plan dnia opisuje szczegółową organizację dnia w klubie dziecięcym.
4.Umożliwia dzieciom i ich rodzicom korzystanie z oferty medycznej, rehabilitacyjnej i
edukacyjnej w ramach Centrum Małego Dziecka.
5.Obowiązkiem każdego pracownika klubu dziecięcego jest dbałość o bezpieczeństwo,
czystość, higienę oraz prawidłowy rozwój dziecka w klubie dziecięcym. Personel ma
możliwość odmowy przyjęcia dziecka, które ma wyraźne symptomy choroby dbając w ten
sposób o dobre samopoczucie pozostałych dzieci.
6.Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu
zdrowia dziecka podczas jego pobytu w klubie dziecięcym i mają obowiązek odebrać chore
dziecko z placówki w miarę możliwości jak najszybciej.
7.Personel Klubu Dziecięcego nie podaje dzieciom żadnych lekarstw.
8. Za nieobecność dziecka spowodowaną pobytem w szpitalu dłuższą niż 10 dni roboczych,
kolejne czesne będzie pomniejszone o 15%.
9.Wyżywienie (obiad dwudaniowy i podwieczorek) w klubie dziecięcym, jest zapewniane

przez zewnętrzną, wyspecjalizowaną w żywieniu dzieci firmę cateringową, która zadba o
najwyższą jakość posiłków. Klub dziecięcy nie zapewnia własnego wyżywienia.
10.Każde dziecko w klubie dziecięcym powinno mieć zapewnione miejsce przeznaczone na
rzeczy osobiste (tj. smoczki, pieluchy, ubranka na zmianę).

Rozdział III.
Obowiązki Rodziców / Opiekunów

1.Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w klubie dziecięcym jest złożenie Karty Zapisu,
uiszczenie opłaty wpisowej, podpisanie umowy oraz regularne opłacanie abonamentu.
2.Rodzic lub osoba przez niego wyznaczona do opieki nad dzieckiem przyprowadza i
odbiera dziecko zgodnie z pakietem wykupionym w umowie.
3.Rodzic przyprowadza do Klubu Dziecięcego tylko zdrowe dziecko
4.Każdy rodzic / opiekun zobowiązany jest poinformować Klub Dziecięcy o nieobecności
dziecka w danym dniu do godziny 8.30.
5.Rodzic powinien poinformować personel Klubu Dziecięcego o zmianach teleadresowych
swoich lub każdej osoby uprawnionej do odbioru dziecka.
6.Rodzice są zobowiązani do zapłaty czesnego do dnia 5 każdego miesiąca na podane w
umowie konto bankowe.

Podstawa prawna: Ustawa x dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z
systemami wsparcia rodzin. Dziennik Ustaw RP z dnia 26 lipca 2017 r. Poz. 1428

