Statut

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub Malucha nosi nazwę Bąbelkowo
2. Siedziba Klubu Malucha: Bydgoszcz 85-092, ul. Wyczółkowskiego 15/2
3. Oficjalna nazwa Klubu Malucha używana w dokumentach i kontaktach zewnętrznych brzmi: Klub Dziecięcy Bąbelkowo Sonia Mańczak ul. Wyczółkowskiego 15/2, 85-092 Bydgoszcz
4. Organem prowadzącym klub jest Sonia Mańczak, zwana dalej włścicielem klubu.

§2

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA KLUBU MALUCHA

1. Klub Malucha działa na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3( Dz. U. Nr45, poz. 235).
2. Klub Malucha jest to jednoosobowa działalność gospodarcza działająca na podstawie wpisu do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych.
3.Klub Malucha jest placówką niepubliczną, działającą w ramach obowiązującego regulaminu i statutu.

§3

CELE I ZADANIA KLUBU MALUCHA

1. Klub zapewnia Dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
2. Klub gwarantuje Dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. Funkcja ta jest realizowana poprzez zachowanie odpowiedniej higieny i zapewnienie bezpieczeństwa Dziecka w czasie organizowanych zajęć.
3. Klub Dziecięcy realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:  
·	Troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny przez zapewnienie im opieki, wyrabianie prawidłowych nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.
·	Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka.
·	Zapewnia fachową opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
·	Troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą.
·	Rozwija wyobraźnię dziecka, poprzez różne formy działalności plastyczno-technicznej.
·	Kształtuje pierwsze postawy społeczne współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości.
·	Tworzy warunki to wczesnej nauki.
·	Współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu.

§4

Klub Dziecięcy realizuje powyższe cele w ramach następujących obszarów:
1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.
2. Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka.
3. Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
4. Rozwijanie wrażliwości moralnej.
5. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
6. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.

ORGANIZACJA KLUBU MALUCHA

§5
1. Ilość miejsc w klubie malucha wynosi 9.
2. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach do 4 lat (Dz.U. 2013 poz. 1457 Art.7 pkt.2)
3. W klubie dziecięcym opieka sprawowana nad dziećmi przez opiekuna odbywa się
do pięciu godzin dziennie względem każdego dziecka.
4. Klub dziecięcy może zapewnić swoim wychowankom odpoczynek w postaci
leżakowania jeżeli zajdzie taka potrzeba lub na życzenie większości rodziców

§6
1. Klub Malucha funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Klub Malucha czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 do 17.30 na prośbę rodziców również w soboty.
3. Klub Malucha przyjmuje dzieci w wieku od pierwszego roku życia.
4. W ciągu roku przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc w Klubie Malucha.
5. Podstawą zgłoszenia dziecka do Klubu Malucha jest wypełnienie „Karty Zgłoszenia Dziecka”, opłacenie wpisowego, zapoznanie się rodziców ze statutem i regulaminem placówki, podpisaniem Umowy o świadczeniu usług przez Klub Malucha. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Wszystkie dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do Klubu Malucha dostępne są w siedzibie placówki.
6. Koszty wyżywienia płatne są dodatkowo. 
7. Czesne płatne jest do 10 dnia każdego miesiąca na konto firmowe bądź w biurze Klubu Malucha 
8. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, bez zwrotu kosztów za czas choroby
bądź urlopowania dziecka.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

§7
1. Dziecko przyprowadzone do Klubu musi być zdrowe.
2. Rodzice mają obowiązek informowania Personel o stanie zdrowia Dziecka w momencie przyprowadzenia go do Klubu.
3. Jeśli u dziecka widoczne są oznaki choroby tj. kaszel, katar opiekun lub wychowawca ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia dziecka, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby, dla bezpieczeństwa innych dzieci.
4. Personel Klubu nie podaje lekarstw Dzieciom.

§8
1. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko z Klubu.
2. Do odebrania dziecka upoważnieni są rodzice oraz wskazani pisemnie przez nich opiekunowie. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest okzać dokument potwierdzający tożsamość.

§9
1. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci.
2. Klub zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci. 

RODZICE I WYCHOWANKOWIE KLUBU DZIECIĘCEGO

§10

Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:
1. znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w klubie,
2. uzyskiwania od opiekunów rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka,
3. uzyskiwania od opiekunów porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobu udzielenia dziecku wsparcia
4. otrzymanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości klubu,
5. udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w klubie, imprez, spacerów i innych,
6. wyrażania opinii na temat zajęć oraz organizacji czasu w klubie,
7. zgłaszania własnych propozycji zajęć dodatkowych,

§11
Rodzice mają obowiązek
1. przestrzegać zawartą z klubem umowę o świadczeniu usług, oraz postanowień statutu
2. ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupe w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi rozwoju
3. przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę
4. przyprowadzać do placówki dzieci zdrowe jak również przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do klubu
5. na bieżąco informować o zmianach adresu zamieszkania numeru telefonu
6. śledzić na bieżąco umieszczone na tablicy ogłoszenia
7. terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w klubie
8. zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki, smoczki, butelki, ubranie na zmienę
9. odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania klubu lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez właścicięla.


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLACÓWKI

§12

Działalność placówki finansowana jest z następujących źródeł:
1. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do placówki
2. innych źródeł takich jak np. środki unijne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§13
1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności klubu.
2. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązują w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Zmiany w statucie dokonuje organ prowadzący placówkę.
4. Statut nadaję organ prowadzący.
5. Klub prowadzi i przechowuję dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
7. Prowadzenie Klubu ma charakter działalności opiekuńczo-wychowawczej.
8. W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksy Cywilnego
9. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Regulamin

I Postanowienia Ogólne
1.	Siedziba Klubu Dziecięcego Bąbelkowo mieści sie w Bydgoszczy przy ulicy Leona Wyczółkowskiego 15/2.
2.	Klub Dziecięcy sprawuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną nad dziećmi w wielku od 12 miesięcy do 3 roku życia.
3.	Pobyt w Klubie jest odpłatny. Opłaty za pobyt w Klubie reguluje Cennik.
4.	Klub otwarty jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 5.30-17.30
5.	Za dodatkową opłatą klub prowadzi opiekę nad dziećmi także od godziny 17.30 w dni powszednie (opieka popołudniowa) i od godziny 10 do 18 w soboty i niedziele (opieka weekendowa) oraz w nocy (opieka nocna).
6.	Klub działa przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7.	Podstawą przyjęcia dziecka do Klubu jest wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka i dopełnienie formalności rejestracyjnych, m.in. uiszczenie opłaty wpisowej.

II Zadania Klubu
1.	Klub zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry.
2.	Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci.
3.	Klub zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci. 
4.	Rzeczy osobiste dziecka przechowywane są w osobnych, podpisanych imieniem i nazwiskiem półkach.
5.	Klub stwarza warunki do uczestnictwa dzieci w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej oraz do realizowania się oraz swobednego wypowiadania.

III Bezpieczeństwo dzieci
1.	Do odebrania dziecka upoważnieni są rodzice oraz wskazani pisemnie przez nich opiekunowie. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest okzać dokument potwierdzający tożsamość.
2.	Rodzice zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka, podczas jego pobytu w Klubie i mają obowiązek odebrać dziecka w ciągu dwóch godzin. W innym przypadku personel wezwie lekarza, za wizytę rodzice będą zobowiązani zapłacić.
3.	Personel nie podaje lekarstw.
4.	Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe. Dzieci z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane.
5.	W przypadku powrotu dziecka po chorobie rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Klubu.

IV Obowiązki rodziców/opiekunów
1.	Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Klubie jest zapoznanie się z regulaminem, procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka, wypełnienie karty zgłoszeniowej, wpłacenie wpisowego, a także podpisanie umowy oraz terminowe uiszczanie czesnego.
2.	Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z wykupioną opcją.
3.	Rodzice zobowiązani są do przygotowania wyprawki dla dziecka, która obejmuje: -obuwie zmienne (kapcie lub skarpety antypoślizgowe), - ubranie na zmienę, -szczoteczkę do zębów, piżamę, smoczek, butelki, pieluchy jeśli dziecko używa
4.	W przypadku planowanej, dłuższej niż tydzień nieobecności dziecka w placówce rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie personel placówki. 
5.	O rezygnacji z uczęszczania dziecka do Klubu, rodzice powinni poinformować Właściciela Klubu na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem.
6.	Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania personelu Klubu o zmianach teleadresowych.
7.	Rodzice zobowiązani są wpłacić opłatę za czesne do 10-go dnia każdego miesiąca.
8.	Przestrzeganie zasad Regulaminu oraz przyjmowania i odbierania dzieci z Klubu jest obowiązkiem rodziców, a także personelu.

V Organizacja
1.	Dla dzieci nowo przyjętych do Klubu przewiduje się darmowe tzw. dni adaptacyjne z udziałem rodziców, nie trwające jednak dłużej niż 3 dni i nie więcej niż 2 godziny w ciągu jednego dnia. 
2.	Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami w momencie przyjęcia dziecka do placówki.
3.	Za zgłoszone nieobecności trwające poniżej 2 tygodni, zwracana jest stawka żywieniowa. Za nie zgłoszone nieobecności zwroty nie przysługują.

VI Płatności
1.	Warunkiem rezerwacji miejsca w Klubie jest opłata wpisowego, która powinna zostać uiszczona w dniu podpisania umowy.
2.	Wpisowe jest jednorazową bezzwrotną opłatą, w ramach krórego gwarantujemy: -podpisane łóżeczko, -pościel, -ręczniki, -podpisany nocnik, -ubezpiecznie, -pamiatkowy album.
3.	Czesne jest comiesięczną opłatą ponoszoną z góry do 10-go każdego miesiąca.
4.	Opłata wpłacana jest na konto bankowe klubu lub w siedzibie do rąk własnych właścicieli.
5.	W przypadku płatności przelewem, dniem uiszczenia opłaty jest dzień wpłynięcia środków na konto Klubu.
6.	Wysokość czesnego określa rodzaj podposanej umowy oraz Cennik Klubu.
7.	W przypadku nieobecności dziecka w Klubie rodzice nie mogą żądać zwrotu całości lub części miesięcznej opłaty stałej.
8.	Czesne obejmuje: -pobyt dziecka w Klubie pod opieką wykwalifikowanej kadry, -artykuy papiernicze, zajęcia teatralne, plastyczne, rytmiczne, -inne zajęcia stymulujące rozwój dziecka, -zajęcia z logopedą, -środki czystości oprócz pieluch, -nieograniczony dostęp do napojów.
9.	Klub Dziecięcy Bąbelkowo zastrzega sobie możliwość podnoszenia opłat za świadczone usługi w przypadku wzrostu opłat mediów. Każdorazowa zmiana przedstawiana jest w formie aneksu do Umowy.
10.	W przypadku nieuregulowania płatności w terminie Klub jest uprawniony do odmówienia świadczenia usług i wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

VII Postanowienia końcowe
1.	W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Klubem a Rodzicem.
2.	Rodzice będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie. 
3.	Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć z udziałem swojego dziecka na stronie internetowej Klubu. 
4.	Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.













