REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU DZIECIĘCEGO
W SKWIERZYNIE
§1
Postanowienia ogólne
1. Klub Dziecięcy w Skwierzynie (zwany dalej Klubem) świadczy opiekę nad dziećmi w
wieku od 1 do 3 roku życia.
2. Klub jest czynny przez 11 miesięcy, we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem przerwy
urlopowej (lipiec bądź sierpień).
3. Klub jest otwarty w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 – 16.00.
4. Dzieci mogą być odbierane z Klubu wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych oraz
osoby upoważnione na piśmie do odbioru dziecka.
5. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Klubie uchwala Rada Miejska w Skwierzynie.
6. Wyposażenie Klubu spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny oraz oraz posiada niezbędne
atesty.
7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za:
• za zniszczenie ubrań powstałe w wyniku zabawy, podczas zajęć prowadzonych w Klubie i w
ogrodzie
• za rzeczy przyniesione do Klubu, w tym rzeczy drogocenne, wartościowe
8. Zabrania się przynoszenia do Klubu:
• ostrych, niebezpiecznych przedmiotów
• zabawek składających się z drobnych elementów, które mogą zostać połknięte przez
dziecko.
§2
Obowiązki Klubu
1. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry.
2. Do obowiązków pracowników Klubu należy:
3. W celu ochrony pozostałych dzieci , dziecko z objawami chorobowymi nie zostanie przyjęte
do Klubu.
4. Personel nie podaje dzieciom lekarstw.
5. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych, personel placówki
niezwłocznie powiadamia rodzica/ opiekuna prawnego, który jest zobowiązany do
odebrania dziecka z placówki w ciągu 30 minut od powziętej informacji. W przypadku nie
odebrania dziecka w wyznaczonym czasie, lub braku kontaktu z rodzicem/opiekunem
prawnym personel placówki wzywa lekarza.
6. Klub świadczy wyżywienie w postaci dwudaniowego obiadu, śniadania i podwieczorku.
7. Klub zobowiązuje się do utrzymywania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach
w których przebywają dzieci. Dezynfekcji zabawek, sprzętu oraz pomieszczeń sanitarnych.
8. Personel ponosi odpowiedzialność za dziecko z chwilą oddania go pod opiekę opiekunce do
momentu zabrania dziecka z grupy.
9. Rzeczy osobiste dziecka będą przechowywane na osobnych półkach odpowiednio
opisanych. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Klubie.
10. Osobom w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji
odurzających dzieci nie będą wydawane.

§3
Obowiązki Rodzica
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Warunki zapisania i uczestnictwa dziecka do Klubu określa regulamin rekrutacji.
Rodzic zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat za Klub.
Rodzic ma obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko w wyznaczonych godzinach.
Na czas pobytu dziecka w placówce rodzic zobowiązany jest wyposażyć dziecko w:
butelkę do karmienia – jeśli dziecko karmione jest butelką,
butelkę do picia – jeśli dziecko pije z butelki,
obuwie zmienne zapinane na rzepy lub zatrzask,
piżamę,
odzież na zmianę,
komplet pościeli,
szczoteczkę do zębów,
smoczek, gryzak – jeśli dziecku jest potrzebny,
śliniak,
chusteczki nawilżające,
pieluchy-pampersy.
5. Rodzice mają obowiązek informować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka , w
przypadkach wskazujących na stan choroby klub może poprosić o przedstawienie
zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Klubu (celem
dbałości o stan zdrowia pozostałych dzieci).
6. Rodzic ma obowiązek poinformować Klub o planowanej nieobecności dziecka.
7. O rezygnacji z uczęszczania do Klubu, rodzice powinni poinformować na piśmie
Kierownika Klubu, zaprzestanie naliczania opłat za Klub następuje z końcem miesiąca.
8. Rodzice mogą zgłaszać propozycje do programów wychowawczych, profilaktyki,
włączać się w organizację imprez okolicznościowych.

