Niepubliczny Punkt Przedszkolny i Żłobek EduMaluch

ul. Ruskowy Bród 61, tel. 516 616 000
załącznik 1.

Regulamin oraz zasady pobytu dziecka w placówce
Postanowienia ogólne:
 Dziecko w żłobku/punkcie przedszkolnym ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni
powszednie każdego tygodnia w godzinach 6.30. – 18.30. z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy. Żłobek/punkt przedszkolny działa w wakacje i ferie zimowe.
 Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka/ punkt przedszkolny w danym dniu jest jego
dobry stan zdrowia oraz podpisanie umowy i wpłacenie opłaty wpisowej najpóźniej w
pierwszym dniu pobytu.
 Rodzice mają prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem
jednomiesięcznego płatnego okresu wypowiedzenia.
Zasady wydawania dzieci:
 Do odbioru dziecka ze żłobka/ punkt przedszkolny upoważnieni są wyłącznie rodzice
lub prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione przez rodziców.
 Dzieci wydawane są wyłącznie osobom pełnoletnim.
 Nie wydaje się dzieci osobom nietrzeźwym.
 Odbiór dzieci jest w godzinach od 12.00. do 18.30.
Zasady obowiązujące Rodziców:
 Przyprowadzać do żłobka/ punktu przedszkolnego dzieci zdrowe, czyste, i ubrane
odpowiednio do pory roku.
 Powiadamiać o chorobie dziecka dyrektora żłobka/ punkt przedszkolny.
 Korzystać z pomieszczeń wyznaczonych, tj. szatni dziecięcej.

Zasady obowiązujące personel Żłobka/ Punktu Przedszkolnego:
 Sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku od 1 roku życia do 5 lat.
 Zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych,
zgodnie z jego potrzebami.
 Pomoc pracującym rodzicom poprzez zapewnienie ich dzieciom opieki, wychowania,
bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery.
 Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i wypoczynku oraz
wyuczenie nawyków higienicznych.
 Prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych dostosowanych do wieku i rozwoju w
oparciu o miesięczny plan pracy.
 Zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju psychomotorycznego.
Zasady postępowania w nagłych przypadkach:
 Gdy dziecko zachoruje natychmiast należy powiadomić rodziców dziecka,
 W przypadkach drastycznych, w których może dojść do zagrożenia życia dziecka,
należy wezwać pogotowie ratunkowe.
Wyżywienie:
 Dziecko otrzymuje pięć posiłków dziennie:
*Śniadanie w godzinach 8.30. – 9.00.
* Drugie śniadanie w godzinach 10.30. – 10.45.
* Drugie danie w godzinach 11.30. – 12.00.
* Zupa w godzinach 14.30. – 15.00.
* Kolacja w godzinach 16.30. – 17.00.
Opłaty stałe:
 Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku na cały etat wynosi 1100zł., natomiast
za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym na cały etat 800 zł. Placówka zastrzega
sobie prawo do zmiany wysokości czesnego w uzasadnionych przypadkach.
 Czesne obejmuje opłatę za pobyt dziecka w żłobku/ punkcie przedszkolnym wraz z
wyżywieniem i wymienionymi zajęciami dodatkowymi bez względu na frekwencje:
- język angielski
- rytmika

- zajęcia ruchowe
- zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem
- kuchcikowo – zajęcia, które wprowadzają przedszkolaków w świat gotowania,
samodzielnego przygotowywania potraw, poznawania smaków
- udziały w konkursach
- przedstawienia wystawiane przez agencję teatralną
– mali odkrywcy,
– zajęcia plastyczne,
– zajęcia „Klub Młodego Przyrodnika”
 Na życzenie rodziców jest możliwość rozszerzenia wachlarza zajęć dodatkowych.
 Istnieje możliwość zapisania dziecka na ½ etatu, gdzie dziecko może przebywać w
placówce w godz. 6.30. – 13.30., a opłata za żłobek wynosi 750 zł., zaś za punkt
przedszkolny 550zł. miesięcznie z możliwością odliczenia stawki żywieniowej z
tytułu nieobecności dziecka w żłobku/ punkcie przedszkolnym w wysokości – 3,50zł
za każdy dzień nieobecności.
 W przypadku dzieci zapisanych na cały etat, za nieobecność dziecka zwracana jest
dzienna stawka żywieniowa w wysokości 7 zł. za każdy dzień.
Opłaty dodatkowe:
 Rodzice dzieci nowoprzyjętych do żłobka/ punkt przedszkolny wpłacają
bezzwrotnie wpisowe w chwili podpisania umowy w wysokości 300zł. – opłata
jednorazowa, celem rezerwacji miejsca w placówce z przeznaczeniem na fundusz
żłobka/punktu przedszkolnego.
 W styczniu pobierana jest jednorazowa opłata na ubezpieczenie dziecka na cały
rok szkolny.
 Możliwa jest organizacja wycieczek i wyjazdów za zgodą rodziców i opłaceniem
wyjazdu przez rodziców.
 Zapewnienie opieki nad dzieckiem po godz. 18.30. wymaga wcześniejszego
ustalenia z wychowawcą. Również opłata z tego tytułu (30zł.) dokonywana jest
bezpośrednio do wychowawcy przy odbiorze dziecka.

Postanowienia końcowe:
Na terenie Żłobka/ Punktu Przedszkolnym obowiązuje bezwzględny zakaz:
- spożywania napojów alkoholowych,
- przebywania osób nieuprawnionych i nietrzeźwych,
- prowadzenia działalności niezwiązanej z celem i zadaniami żłobka/ punktu przedszkolnego,
- przechowywania substancji łatwopalnych, trujących, szkodliwych dla zdrowia,
- naruszania innych powszechnie obowiązujących zakazów.
Regulamin sporządziła
Dyrektor Anna Podraza

