REGULAMIN KLUBU DZIECIĘCEGO „GRYFIK”
&1
Klub Dziecięcy „Gryfik” jest jednostką organizacyjną powstałą do sprawowania opieki
dziećmi w wieku od 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia.

nad

&2
Siedziba Klubu Dziecięcego „Gryfik” mieści się w Szczecinie przy ul. Bośniackiej 32, placówka
mieści się również w Szczecinie przy ul. Bośniackiej 32
&3
Klub Dziecięcy prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 16.30 z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych przez 11 miesięcy w roku.
Dzieci mogą przebywać do 5 godzin dziennie.
&4
Terminy przerw w pracy Klubu ustala organ prowadzący.
&5
Do klubu przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.
W przypadku stwierdzenia choroby u dziecka nauczycielka powiadamia rodziców/opiekunów.
Nieobecność dziecka spowodowana chorobą, szczególnie chorobą zakaźną, rodzic ma obowiązek
zgłosić w dniu zachorowania.
Za nieobecność dziecka odliczane będą koszta wyżywienia.
Personel nie podaje dzieciom lekarstw.
&6
Warunkiem przyjęcia dziecka do Klubu jest wpłacenie jednorazowej bezzwrotnej kwoty wpisowego
za okres obowiązywania umowy.
Opłaty za pobyt dziecka w Klubie zawarte są w cenniku.
Termin płatności za Klub ustalony jest na 5 dnia każdego miesiąca.
Wpłaty czesnego należy dokonać na rachunek bankowy podany w umowie
&7
Świadczenia oferowane przez Klub obejmują:
 Wyżywienie (dodatkowo płatne)
 Zabiegi opiekuńczo-pielęgnacyjne
 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w salach i na wolnym powietrzu
 Zapewnienie higieny snu i wypoczynku
 Udzielenie doraźnej pomocy przed medycznej
Opieka i zajęcia prowadzone w placówce dostosowane są do etapu rozwoju każdego dziecka.
&8
Klub nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i cenne przedmioty przyniesione przez dziecko.
&9
Dzieci przyprowadzane i odbierane są z Klubu przez Rodziców lub Opiekunów prawnych, bądź
przez osoby przez nich upoważnione (na piśmie).
Opiekunowie przy odbieraniu dziecka z Klubu mogą w razie wątpliwości sprawdzić tożsamość
osoby odbierającej.
Dziecka nie mogą odbierać z Klubu osoby nieletnie ani nietrzeżwe
&10

Rodzice/Opiekunowie prawni mogą uzyskać informacje od opiekuna grupy na temat swojego
dziecka. Rodzice i opiekunowie grupy powinni ze sobą współpracować ze względu na dobro
dziecka.
&11
Każdy rodzic zapisując dziecko do Klubu powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem
placówki.
Wszelki uwagi dotyczące funkcjonowania placówki Rodzice/Opiekunowie prawni powinni
kierować do organu prowadzącego placówkę.
Regulamin opracowano na podstawie obowiązującego statutu Klubu Dziecięcego.
&12
Regulamin Klubu Dziecięcego „Gryfik” wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Gminnych
Żłobków i Klubów dziecięcych..

