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e-mail: kwiatuszkowo@op.pl

Statut Klubu Dziecięcego KWIATUSZKOWO

Klub dziecięcy „Kwiatuszkowo” w Warszawie działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45
poz.235);
b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z
2011 nr 69 poz. 367);
c) niniejszego statutu;
d) innych przepisów prawa.
Informacje podstawowe.
1. Klub Dziecięcy KWIATUSZKOWO, ul. Kakowskiego 12 m 42, 04-042 Warszawa,
zajmuje się opieką nad dziećmi w wieku 1- 3 lat.
2. Klub czynny jest w godzinach 8:00- 18:00 (jeśli zajdzie taka możliwość po
wcześniejszym uzgodnieniu z personelem godziny mogą się zmienić), od
poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, ustalonym wcześniej urlopie.
3. W klubie zapewnia się opiekę nad Dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie
względem każdego dziecka.
4. Jednocześnie w Klubie może przebywać trzynaścioro dzieci.
5. Klub KWIATUSZKOWO zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawidłowy
rozwój emocjonalno – ruchowy i o
bezpieczeństwo powierzonych Dzieci,
wspierania indywidualnych zdolności i umiejętności w przyjaznym i inspirującym
środowisku. Jak również pełni funkcję wspierającą rodziców w procesie
wychowawczym ich pociech.
6. Usługi świadczone przez KWIATUSZKOWO są odpłatne.

Bezpieczeństwo Dzieci.
1. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice lub Prawni Opiekunowie Dziecka
oraz osoby wskazane pisemnie przez Rodziców lub Prawnych Opiekunów Dziecka.
2. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego Dziecko.
3. Osobom w stanie nietrzeźwym Dzieci nie będą oddawane.
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4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Klubu KWIATUSZKOWO zdrowe
Dziecko i powstrzymywać się od przyprowadzania w przypadku, kiedy Dziecko ma
objawy choroby, którą mogłoby zarazić inne przebywające w Klubie dzieci lub
personel.
5. Klub KWIATUSZKOWO zobowiązuje się dołoży wszelkich starań, aby zapewnić
Dziecku bezpieczeństwo w czasie opieki sprawowanej przez Klub.
6. Ważne sprawy
dotyczące
Dzieci
będą
przekazywane
bezpośrednio
Rodzicom/Opiekunom Prawnym Dziecka z poszanowaniem prawa do prywatności.

Organizacja.
1. Rodzice/Opiekunowie Prawni Dziecka oddając Dziecko pod opiekę Klubu
zobowiązani są do dostarczenia (podpisane) :
 kubek (zgodnie z preferencjami Dziecka, ze słomką lub niekapek lub
butelka ze smoczkiem)
 jednorazowe pieluchy (jeśli Dziecko takich używa)
 chusteczki nawilżone
 worek z jednym kompletem ubrań
 piżamka, jeśli dziecko będzie leżakować
 poszwę na pościel(poduszka, kołdra, prześcieradło)
 kapcie/skarpety antypoślizgowe
 ulubioną zabawkę Dziecka
2. Organizację zajęć i rytmu dnia dla Dzieci określa Ramowy Plan Dnia. Szczegóły
planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Dzieci.
3. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia dziecku posiłków. Ilość posiłków
odpowiednia do czasu spędzonego w Klubie.
4. Klub Kwiatuszkowo nie zapewnia warunków do podawania dzieciom mleka matki.
5. Dziecko może zostać zapisane do Klubu KWIATUSZKOWO w pełnym lub
niepełnym wymiarze godzin.
6. Pełny wymiar godzin (codzienna opieka) oznacza pobyt Dziecka w Klubie w
wymiarze 5 godzin w czasie otwarcia Klubu (08:00- 18:00).
7. Niepełny wymiar godzin (karnet) oznacza pobyt Dziecka w Klubie w ustalonych
wcześnie godzinach.

Czesne i inne opłaty.
1. Czesne za codzienną opiekę jest comiesięczną opłatą uiszczaną do 5 dnia każdego
miesiąca przelewem na konto.
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2. Wykupienie miesięcznego karnetu w wymiarze 50h lub 20h płatne z góry w Klubie
lub przelewem na konto. ( W miarę możliwości ustalenie harmonogramu pobytu
dziecka).
3. Istnieje możliwość zostawiana dziecka „na godziny” o ile w Klubie są wolne
miejsca.
4. Rodzice zobowiązanie są ponieść koszty związane z ubezpieczeniem Dziecka od
nieszczęśliwych wypadków.
5. Czesne w okresie pierwszego roku trwania niniejszej umowy nie ulegnie zmianie.
Po tym czasie czesne może ulec zwiększeniu.
6. W ramach opłat za czesne (abonament lub karnet), Klub KWIATUSZKOWO
oferuje zajęcia dostosowane do możliwości wiekowych dzieci,
 Zajęcia muzyczno-rytmiczne,
 Zajęcia plastyczne,
 Zajęcia ogólno-rozwojowe,
 Zajęcia na ‘’świeżym powietrzu’’ w klubikowym ogrodzie
 Inne zajęcia stymulujące rozwój Dziecka.
7. Klub KWIATUSZKOWO zastrzega sobie możliwość natychmiastowego
rozwiązania niniejszej Umowy w przypadku braku wniesienia opłaty miesięcznej
(czesnego), za co najmniej jeden miesiąc, po upływie 3 tygodni od wezwania do
wniesienia opłaty w nowym, ustalonym w wezwaniu terminie.
8. Nieodebranie Dziecka po wyznaczonej godzinie skutkuje pobieraniem
dodatkowej opłaty (25,00zł/ 1 godzinę).
9. Wszelkie opłaty na poczet Klubu wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy
lub gotówką bezpośrednio w Klubu.
10. Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne. Z
wyjątkiem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po
stronie Klubu KWIATUSZKOWO.
Właściciel Klubu Kwiatuszkowo
Katarzyna Kwiatkowska
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