Regulamin Klubu Malucha
„Bejbuś”
/ważny od 01.01.2022/

Klub Malucha Bejbuś funkcjonuje na podstawie:
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. 2013.
poz.1457)
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w
sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w któ rym
ma być żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z dnia 11 lipca 2014r., poz. 925)
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w
sprawie zakresu programó w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie
dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr. 69, poz.368)
4. Wpisu do rejestru żłobkó w i klubó w dziecięcych przy Prezydencie Miasta Gdań ska
5. Konwencji o Prawach Dziecka
6. Statutu Klubu Malucha „Bejbuś”
7. Regulaminu Organizacyjnego Klubu Malucha „Bejbuś”
§1 Postanowienia ogólne
•
•

•
•

Klub Malucha „Bejbuś” mieści się przy ulicy Jasień skiej 86 w Gdań sku, 80-175
Gdań sk
Ze świadczeń Klubu Malucha mogą korzystać dzieci od 1- 3 roku życia lub
w przypadku, gdy utrudnione lub niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem
przedszkolnym – 4 rok życia
Warunkiem przyjęcia dziecka do Klubu Malucha „Bejbuś” jest podpisanie
przez Rodzicó w umowy.
Klub Malucha „Bejbuś” zapewnia profesjonalną opiekę dostosowaną do wieku
dziecka, zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne i tematyczne oraz
dostęp do literatury dziecięcej i zabawy stymulujące rozwó j psychoruchowy
małego dziecka.

§2 Organizacja pracy w Klubie Malucha „Bejbuś”
•
•

•
•

•

Placó wka czynna jest przez cały rok kalendarzowy, pięć dni w
tygodniu tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 17:00.
W ciągu roku występować będą dni, w któ rych Klub Malucha będzie
nieczynny (święta, przerwy świąteczne, dni ustawowo wolne od pracy).
Rodzice będą o nich na bieżąco informowani osobiście, bądź poprzez
informacje na tablicy ogłoszeń
Dziecko w Klubie Malucha może przebywać maksymalnie 10h dziennie
Placó wka zastrzega sobie możliwość organizowania dni dyżurowych/wolnych,
któ re wypadają w okresach „między świątecznych” lub w dniach
poprzedzających święto, tzw. „długie weekendy”
Do Klubu Malucha Bejbuś dzieci mogą być przyprowadzane w godz. 7:00-9:00.
Od godz. 9:00 zebrana grupa zaczyna dzień śniadaniem. Rodzic nie
towarzyszy dziecku w Klubie.

•

•
•

Okres adaptacji malucha wynosi 10 darmowych godzin w Klubie do
wykorzystania przez tydzień (2h dziennie w godz. 9:00-11:00). Rodzic nie ma
prawa towarzyszyć dziecku podczas pobytu w Klubie. Jego obecność w placó wce
(podczas dnia powszedniego) ogranicza się do przyprowadzenia oraz odbioru
dziecka z Klubu.
Klub przewiduje organizację imprez okolicznościowych/ zajęć z udziałem
rodzicó w.
HARMONOGRAM DNI WOLNYCH na rok szkolny 2022:
- 06.01.2022
- Trzech Kró li
- 15.04.2022 - 18.04.2022 - wiosenna przerwa świąteczna
- 02.05. - 03.05.2022
- Święto Konstytucji 3 Maja, przerwa majowa
- 16.06.2022
- Boże Ciało
- 25.07.2022 -05.08.2022 - przerwa wakacyjna, płatność czesnego w lipcu i
sierpniu -10%.

§3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Do odbioru dziecka upoważnieni są Rodzice/opiekunowie prawni oraz
wskazani przez nich pisemnie Opiekunowie. Nie ma możliwości telefonicznego
wskazania Opiekuna odbierającego dziecko.
Osobom nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani przyprowadzać do Placó wki zdrowe dzieci.
Personel Klubu podejrzewając, że dziecko jest chore, nie przyjmuje go pod
opiekę. W takiej sytuacji, dziecko może być przyjęte wyłącznie na podstawie
aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że może ono
przebywać w grupie
innych dzieci, nie stwarzając zagrożenia rozprzestrzeniania się
choroby. Rodzic/Opiekun po przebytej chorobie dziecka ma
obowiązek dostarczyć zaświadczenie od lekarza pediatry o
stanie zdrowia dziecka.
Personel nie podaje lekarstw dzieciom.
W razie choroby dziecka, powiadomieni Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do
jego odbioru w przeciągu trzech godzin od momentu otrzymania takiej informacji.
Pracownicy placó wki mają obowiązek wezwać rodzica, podczas gdy temperatura
ciała podopiecznego wynosi powyżej 37,5´.
W przypadku ignorancji wezwania rodzica, pracownik zapewnia
dziecku kontrolę lekarską na koszt rodzica/opiekuna.
Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do pozostawienia dziecka w pełni
przygotowanego do całodziennego pobytu (ubranko na zmianę, kapcie,
pieluszki, kremy pielęgnacyjne i inne niezbędne akcesoria wymienione w
Wyprawce Malucha.
Placó wka nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie ubrań powstałych w
wyniku zabawy w trakcie zajęć prowadzonych w salach i placu zabaw. Po
rozwiązaniu umowy ubranka i rzeczy pozostawione w Klubie Malucha, są do
odebrania w ciągu 7 dni kalendarzowych.
Personel Klubu Dziecięcego może odmó wić wydania dziecka w przypadku, gdy
stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe,
agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić
Dziecku bezpieczeń stwa.
Personel Klubu ma obowiązek zatrzymać dziecko na terenie placó wki do czasu
wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać rodzica, opiekuna

•
•

•
•

prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel
Klubu ma prawo wezwać Policję.
Za nieodebranie Dziecka do godz. 17:00 obciąża się Rodzicó w kwotą 30,00 zł/h.
Rodzice/Opiekunowie mają prawo rozwiązać umowę bez podania
przyczyny. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej
(wzó r wypowiedzenia dostępny na naszej stronie), zawsze z zachowaniem
30 dniowego okresu
wypowiedzenia na skutek ostatniego dnia miesiąca.
Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodzicó w jak i Dyrektora
Klubu Malucha. W obu przypadkach obowiązuje 30 dniowy okres
wypowiedzenia.
Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć/filmó w z
zajęć prowadzonych z ich dziećmi na stronie internetowej www.bejbus.pl
oraz platformie społecznościowej Facebook.

§3 Opłaty
•

W celu zapisania dziecka do Klubu Malucha „Bejbuś” Rodzic/Opiekun jest
zobowiązany do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości
400,00 zł. Opłata ta jest bezzwrotna. Opłatę należy uiścić w placó wce w celu
rezerwacji miejsca dla dziecka w ciągu 3 dni od podpisania umowy. Brak
płatności po upływie w/w terminu skutkuje rozwiązaniem umowy i tym
samym zwolnieniem miejsca w placó wce.

•

Opłacenie wpisowego obejmuje ubezpieczenie dziecka od NNW do koń ca roku
kalendarzowego, w któ rym został zapisany. Każdy kolejny rok ubezpieczenia
to koszt 30,00 zł/Rok.
Miesięczne czesne w Klubie Malucha wynosi:
Pakiet open – 1.200,00 zł / Miesiąc.
Klub Malucha „Bejbuś” zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Rodzic/Opiekun ma
prawo wypowiedzenia umowy w terminie 10 dni od momentu wprowadzenia zmian.
Istnieje możliwość zakupienia karnetu do 10. dnia każdego miesiąca. W przypadku
niedokonania opłaty do 15. dnia miesiąca Dyrekcja placó wki może rozwiązać umowę w
trybie natychmiastowym.
Opłata czesnego jest NIEZMIENNA, niezależna od nieobecności dziecka w placó wce.
W związku z zamknięciem żłobka z powodó w niezależnych od placó wki, Dyrekcja ma
prawo pobierania płatności niezbędnych do utrzymania istnienia placó wki. W przypadku
niedokonania płatności , Dyrekcja ma prawo rozwiązać umowę w trybie
natychmiastowym.
Opłata za wyżywienie –12,50 zł. (Śniadanie, Obiad + Podwieczorek) * ilość dni
w miesiącu – płatność z czesnym, do 10go dnia każdego miesiąca
Opłatę należy uiszczać z gó ry, gotó wką lub przelewem na rachunek:
56 1240 1428 1111 0010 7350 1690

•
•
•
•
•

•
•

