
 Regulamin
                                  

Klub Dziecięcy/Dzienny opiekun/Żłobek
Radość Maluszka

Regulamin „RADOŚĆ MALUSZKA” z siedzibą przy ul. Mjr. Mieczysława Słabego2/1 
b, 80-298 Gdańsk, prowadzonego przez Agnieszka Hąbek, zwany Klubem Dziecięcym.

Regulamin udostępniony do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych (zwanych 
dalej rodzicami) pozostawiających dzieci w Klubie Dziecięcym/ Dzienny Opiekun/ Żłobek 
Radość Maluszka.

1. Klub Dziecięcy otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 17:00.
2. Według ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2013.1457 tekst 

jednolity) dziecko może przebywać w klubie dziecięcym do 10 godz., co za tym idzie, 
sprawowanie opieki w Radości Maluszka odbywać się będzie w godz. 07:00-17:00.

3. Dzieci są przyprowadzane nie później niż do godz. 9:00.
4. Dzieci odbierane najpóźniej do godz. 16:55.
5. Spóźnianie  się  po  odbiór  dziecka,  skutkuje  naliczeniem  kwoty  50  zł  za  każdą  kolejną

rozpoczętą godzinę.
6. Klub Dziecięcy Radość Maluszka troszczy się o prawidłowy, harmonijny rozwój dziecka.
7. W ciągu dnia podawane są posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, 

podwieczorek. Nie ma możliwość przynoszenia własnego jedzenia. Dzieci każdorazowo na 
żądanie, oprócz regularnych posiłków otrzymują przekąski i picie.

8. Pracownikami  Klubu  mogą  być  jedynie  osoby  z  wykształceniem  kierunkowym  oraz
doświadczeniem w pracy z dziećmi.

9. Dzieci mogą być odbierane przez rodziców lub osoby pełnoletnie pisemnie upoważnione
przez rodziców. Upoważnienie do odbioru dziecka można pobrać ze strony internetowej
www.radoscmaluszka.pl albo w placówce Klubu.

10. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu.
11. Rodzice zobowiązani są do:

- udzielenia informacji ustnej lub telefonicznej, o osobie upoważnionej do odbioru dziecka z Klubu
(poza rodzicami),
- udzielenia pełnej informacji o stanie zdrowia dziecka oraz innych aspektach mających  wpływ 
na sposób opieki,
- natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia.

12. W Klubie personel nie podaje dzieciom żadnych farmaceutyków, syropów, kropli.
13. Do Klubu Dziecięcego przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe.
14. Do  Klubu  Dziecięcego  rodzice  nie  przyprowadzają  dzieci  chorych  m.in.  z  gorączką,

wymiotami, biegunką, wysypką, zapaleniem spojówek. W Klubie Dziecięcym rodzice nie
podają farmaceutyków dzieciom.

15. Po  5-  dniowej  nieobecności  dziecka  z  powodu  choroby,  rodzic  przynosi  od  lekarza
zaświadczenia, że dziecko jest zdrowe i może przebywać w Klubie Dziecięcym.



16. Koszty wynikające z umowy:
- czesne 1300 zł
- wpisowe 500 zł/ opłata jednorazowa
- wyżywienie 15 zł/dzień

17. Po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka do godz. 17:00 dnia poprzedzającego
nieobecność:

Al. Grunwaldzka 551/2 pod nr 519 511 015,
Ul. Mjr. Mieczysława Słabego 2/1bpod nr 511 404 706,
Ul. Mjr. Mieczysława Słabego 2/01pod nr 690 552 502,
zwrot za wyżywienie będzie odliczany od rozliczenia w kolejnym miesiącu.

18. Czesne nie ulega zmianie, za okres zamknięcia placówki z przyczyn niezależnych od 
podmiotu prowadzącego.

19. Opłaty wynikające z umowy, pobierane są „z góry”. Rodzice są zobowiązani do wpłacenia
należności na konto do 5-go dnia każdego miesiąca.

20. Rodzice zobowiązują się dostarczać:
- pieluchy jednorazowe
- chusteczki nawilżane i suche
- ubrania na zmianę
- smoczek (jeżeli dziecko używa)
- ulubioną maskotkę lub pieluszkę tetrową

21. W Klubie Dziecięcym nie mogą być pozostawione wózki ze względu na przepisy ppoż.
22. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
23. Ze względów ppoż, ustawie o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzenia o 

bezpieczeństwie ppoż, nie jest dozwolone pozostawianie szatni, korytarza, wejścia, części 
wspólnych przez wózki, rowery, hulajnogi, sanki, krzesełka samochodowe lub inne 
przedmioty utrudniające ewakuację z budynku.

24. Rodzice zawierając umowę z  Klubem Dziecięcym Radość Maluszka  zobowiązani  są  do
przestrzegania regulaminu i terminowego uiszczania opłat.

25. Obowiązkiem rodziców jest zapoznanie się z Regulaminem i Statutem Klubu Dziecięcego
Radość Maluszka.


