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REGULAMIN  

KLUBU MALUSZKA „U Margolci” 

 

§1 

Klub Maluszka „U Margolci” jest prywatną placówką, świadczącą usługi: opiekuńcze, pielęgnacyjne, 

wychowawcze i edukacyjne dla Dzieci w wieku: od 1 roku do 3 lat. Celem placówki jest: 

• pomoc Rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi,  

• wspieranie w opiece i wychowaniu Dzieci, 

• zapewnianie Dzieciom możliwości uczenia się poprzez zabawę i adaptacji w gronie rówieśników, 

• stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego, 

• zapewnienie bezpieczeństwa w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. 

 

§2 

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 przez cały rok 

kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i zgodnych z kalendarium. 

• Placówka może funkcjonować przy niepełnej liczbie Dzieci, jednak minimalna frekwencja musi 

wynosić przynajmniej… 

• Z przyczyn niezależnych od placówki, np. w przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii, 

brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem 

karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia 

wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przerwy w funkcjonowaniu placówki. 

 

§3 

Dokumentacja warunkująca przyjęcie Dziecka do Klubu Maluszka „U Margolci”: 

• Uzupełniona Karta Dziecka 

• Podpisana zgoda/brak zgody na podanie Dziecku, w razie potrzeby, środka 

przeciwgorączkowego 

• Podpisana Umowa 

• Zaakceptowanie Regulaminu 

 

§4 

Rodzice zobowiązani są do regulowania odpłatności za pobyt Dziecka w placówce zgodnie z umową, do 

5-ego dnia każdego miesiąca. Kalendarium funkcjonowania dostępne jest w placówce oraz na stronie 

internetowej www.umargolci.pl. Okres urlopowy również podlega opłacie. 

 

http://www.umargolci.pl/
mailto:opieka@umargolci.pl
http://www.umargolci.pl/
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§5 

Dzieci przebywające w Klubie Maluszka  „U Margolci” posiadają ubezpieczenie NNW. 

 

§6 

Nieobecność Dziecka w placówce należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie dzień wcześniej lub rano 

danego dnia do godz. 8.00.  

• W przypadku nieobecności Dziecka, zgłoszonej do godz. 8.00, Rodzice/Opiekunowie mają 

możliwość pomniejszenia kwoty czesnego za kolejny miesiąc o niewykorzystaną stawkę 

żywieniową.  

• Niezgłoszona nieobecność nie będzie odliczana. 

• W przypadku planowanej nieobecności Dziecka w Klubie Maluszka przez okres pełnego miesiąca, 

Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do wpłaty 50 % czesnego za dany miesiąc (bez 

dodatkowych odliczeń stawki żywieniowej). Opcja ta dostępna jest raz w ciągu roku 

kalendarzowego- po wcześniejszym poinformowaniu kierownika placówki z minimum 

miesięcznym wyprzedzeniem.  

• W przypadku opieki po godzinach pracy placówki, naliczana jest dodatkowa opłata w kwocie 30 

zł za każdą rozpoczętą godzinę.  

• W przypadku nieterminowych wpłat usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia 

umowy w trybie natychmiastowym. 

 

§7 

Aktualne informacje dla Rodziców/Opiekunów Dzieci, umieszcza się na tablicach informacyjnych w 

placówkach lub on-line: www.umargolci.pl; www.facebook.com/uMargolci  

• O ewentualnych zmianach w regulaminie placówka informuje na bieżąco w swojej siedzibie,  

na stronie internetowej lub drogą elektroniczną. 

• W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia 

między Klubem Maluszka „U Margolci”,  a Rodzicem/Opiekunem 

 

§8 

Obowiązki Rodziców/Opiekunów: 

• Dzieci należy odbierać z placówki nie później niż do godz. 17.00 

• W razie stwierdzenia u Dziecka podwyższonej temperatury, będzie Ono odesłane do domu 

• W razie stwierdzenia u Dziecka choroby zakaźnej należy pilnie powiadomić o tym personel 

placówki. 

• Do placówki przyprowadzają i odbierają Dziecko Rodzice/ Opiekunowie lub inne Osoby Dorosłe 

za zgodą Rodziców/ Opiekunów (niezbędne jest pisemne upoważnienie) 

• Zobowiązuje się Rodziców/Opiekunów do przyprowadzenia Dzieci zdrowych. 

 

http://www.umargolci.pl/
mailto:opieka@umargolci.pl
http://www.umargolci.pl/
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• Prosimy Rodziców/Opiekunów do wyposażenia Dziecka w: 

✓ podpisaną pościel (kocyk z poduszką) 

✓ kapcie lub skarpetki antypoślizgowe 

✓ komplet ubranek na zmianę 

✓ kubeczek lub butelkę 

✓ zapasowy smoczek (jeśli dziecko używa) 

✓ ulubiona przytulanka do zasypiania 

✓ inne (w zależności od pory roku oraz w oparciu o indywidualne ustalenia z 

Rodzicami/Opiekunami i potrzeby Dziecka) 

 

§9 

Plan dnia, czas trwania i program zajęć zarówno podstawowych jak i prowadzonych dodatkowo, 

dostosowany jest do możliwości rozwojowych Dzieci i ich indywidualnych potrzeb. Ramowy 

harmonogram dnia: 

• 7:00 – 8:00 przywitanie Dzieci/ zabawy indywidualne 

• 8.15 – 8.45 śniadanie 

• 8.45 – 9.45 zabawy rozwojowe zorganizowane 

• 9.45 – 10.30 II śniadanie 

• 10.30 – 11.30 zajęcia rozwojowe/ zajęcia w ogrodzie 

• 11.30 – 12.00 obiad: I danie 

• 12.00 – 13.45 odpoczynek/sen/ leżakowanie 

• 13.45 – 14.15 obiad: II danie 

• 14.15 – 15.30 zabawy zorganizowane/ zabawy w ogrodzie 

• 15.30 – 16.00 podwieczorek 

• 16.00 – 17.00 zabawy dowolne/ przekazanie Dzieci Rodzicom/Opiekunom 

 

Regulamin opracowano na podstawie ustawy z 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  
(Dz.U. nr 45 poz. 235) 

 

 

Akceptuję regulamin 

 

............................................................................. 

(data i Podpis) 
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