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STATUT KLUBU MALUCHA „JELONKI”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści
Klubem Malucha „Jelonki”.
2. Organem prowadzącym Klub Malucha „Jelonki” jest Fundacja Jagniątków, ul. Klonowica 1/1, 58-500
Jelenia Góra, NIP: 6112531869, REGON: 231225088, KRS: 0000217559
3. Klub zapewnia 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
4. Siedziba Klubu Malucha mieści się na ul. Górnej 10-11, 58-500 w Jeleniej Górze.
5. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko
ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka
wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
6. Opieka sprawowana jest nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.
7. W Klubie zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 9 godzin dziennie względem każdego
dziecka.
8. Klub Malucha jest zarejestrowany w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez
prezydenta miasta Jeleniej Góry pod nr 1/2018 dnia 28.05.2018 r.
ROZDZIAŁ II
Klub Malucha działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2018 poz. 603, z późn.
zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań
lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub
dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r., poz. 925, z późn. zm.).
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu
programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego
opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368, z późn. zm.);
4. Wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Urzędu Miasta Jelenia Góra prowadzonego przez
prezydenta miasta.
5. Konwencji o Prawach Dziecka.
6. Statutu Klubu Malucha „Jelonki”.
7. Regulaminu Organizacyjnego Klubu Malucha „Jelonki”.

ROZDZIAŁ III
Cele Klubu Dziecięcego
Celem działania Klubu jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia dwunastego miesiąca
życia do ukończenia trzydziestego szóstego miesiąca życia, czyli do wieku przedszkolnego. Opieka może być
sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy
niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
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ROZDZIAŁ IV
Zadania Klubu Dziecięcego
1. Klub ma za zadanie:
• Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
• Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
• Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychosomatyczny dziecka, właściwy do wieku dziecka.
• Opieki nad dziećmi z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, ze szczególnym uwzględnieniem
rodzaju zaburzenia dziecka oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców/opiekunów prawnych
potrzeb.
• Opieki i wspomagania rozwoju dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju tej niepełnosprawności oraz stosownie do zgłaszanych przez
rodziców/opiekunów prawnych potrzeb.
• Współpracy z rodzicami oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do
podjęcia edukacji w przedszkolu.
ROZDZIAŁ V
Wynikające z powyższych zadań cele realizowane są przez placówkę w ramach następujących obszarów
pedagogicznych:
1. Zapewnienie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym, bezpiecznym i zdrowym otoczeniu.
2. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnienie dzieciom równych szans,
wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
3. Stworzenie sytuacji rozwijających samodzielność dziecka oraz jego odpowiedzialność za siebie i
najbliższe otoczenie.
4. Rozbudzanie wrażliwości moralnej.
5. Kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwienie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu
przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
6. Wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej i badawczej oraz wyrażania
własnych myśli i odczuć.
7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnienie warunków do rozwoju wyobraźni,
fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.
8. Tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz
rozwijanie zachowania prozdrowotnego.
9. Nauka samodzielności szczególnie podczas spożywania posiłków i korzystania z toalety.
ROZDZIAŁ VI
Warunki przyjmowania dzieci
1. Kwalifikacji do Klubu Malucha podlegają dzieci, które w momencie rozpoczęcia uczęszczania do Klubu
ukończą co najmniej 1 rok życia.
2. Podstawą uczestniczenia w rekrutacji dziecka do Klubu Malucha jest złożenie określonych
dokumentów.
3. Przyjęcie dziecka do Klubu Malucha może nastąpić z listy rezerwowej w trakcie całego roku, w miarę
wolnych miejsc.
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4. W przypadku nieobecności dziecka w Klubie Malucha na czas jego nieobecności może zostać przyjęte
inne dziecko.
5. Gdy w rekrutacji weźmie udział kilkoro rodziców o podobnej sytuacji rodzinnej i zawodowej,
preferowane będą rodziny wielodzietne oraz dzieci niepełnosprawne.
ROZDZIAŁ VII
Opiekunowie
1. W placówce zatrudnieni są opiekunowie posiadający wykształcenie i doświadczenie wymagane do
pracy na stanowiskach opiekuna w klubie dziecięcym.
2. Opiekun odpowiada za jakość swojej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Dziećmi opiekuje się opiekun, który może być wspierany w swojej pracy przez drugiego opiekuna lub
osobę do pomocy/wolontariusza, a także przez praktykantów i stażystów.
ROZDZIAŁ VIII
Obowiązki rodziców
1. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców/opiekunów oraz osoby upoważnione na piśmie.
2. Rodzic ma obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko w wyznaczonych godzinach.
3. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania Klubu do godz. 8:30 o nieobecności dziecka w danym
dniu.
4. Na czas pobytu w placówce Rodzic/Opiekun zobowiązany jest wyposażyć dziecko w:
- butelkę do karmienia - jeśli dziecko jest karmione butelką,
- butelkę do picia - jeśli dziecko pije napoje z butelki (kubek niekapek),
- obuwie na zmianę,
- odzież na zmianę (body z krótkim i długim rękawem, spodnie, skarpetki itd.),
- chusteczki nawilżające,
- pieluszki/pampersy,
- szczoteczkę i pastę.
5. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać dzieci zdrowe. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę może
nie zostać przyjęte. W sytuacjach niejasnych rodzic zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia
od lekarza, że dziecko może uczęszczać do klubu malucha.
6. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego osobistego odbioru (lub
przez osobę upoważnioną) niezwłocznie i jak najszybciej.
7. Rodzice mają obowiązek informować personel Klubu o aktualnym stanie zdrowia dziecka
w momencie przyprowadzenia go do Klubu.
8. Rodzic ma obowiązek poinformować Klub o planowanej nieobecności dziecka w Klubie.
9. Rodzice mogą przebywać z Dzieckiem w Klubie w ramach tzw. adaptacji, po wcześniejszym ustaleniu
w personelem, ale nie dłużej, niż 15 minut zaraz po przyprowadzeniu Dziecka do placówki. Po tym
czasie Dziecko powinno być zostawione pod opieką Klubu.
10. Rodzic wyraża zgodę na użycie wizerunku dziecka poprzez umieszczenia zdjęć dziecka - w celach
reklamy Klubu na stronach internetowych, ulotkach reklamowych itp.
11. Rodzice mogą brać udział w zebraniach grupowych, zajęciach adaptacyjnych dla dzieci nowo
przyjętych, zajęciach otwartych, w przygotowanych uroczystościach lub innych imprezach
wewnętrznych.
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ROZDZIAŁ IV
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie

1.
2.
3.
4.

Usługi świadczone przez Fundację Jagniątków w Klubie Malucha „Jelonki” są płatne.
Przy zapisie dziecka do Klub Malucha „Jelonki” pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata–
wpisowe.
Informacja o miesięcznej opłacie stałej (czesnym) za świadczone przez Klub Malucha „Jelonki zawarta jest w regulaminie.
Czesne jest jednakowe w każdym miesiącu, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów”.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
1. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką
rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod opieką rodzica/opiekuna
w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu.
2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie ubrań dzieci powstałych podczas prowadzonych
zajęć oraz zabawy.
3. Personel Klubu nie podaje dzieciom lekarstw.
4. Dziecko przyjęte do Klubu Malucha Jelonkinie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.
5. Statut może być modyfikowany.
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