„Niesforne Jelonki”- sieć alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU MALUCHA „JELONKI”
1. Wyżywienie oraz czesne za pobyt dziecka w Klubie oraz jest bezpłatne/ finansowane z projektu
„Niesforne Jelonki”- sieć alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt jest
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Dziecko zostaje przyjęte na okres 12 miesięcy.
3. Klub Malucha jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 – 16:00 z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
4. Pracę w klubie nadzoruje osoba kierująca klubem.
5. Opiekę nad dziećmi sprawują opiekunki dziecięce.
6. Liczba opiekunek dostosowana jest odpowiednio do liczby dzieci (1 opiekunka na 8 dzieci, a w
przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne 1 opiekunka na 5 dzieci).
7. W Klubie prowadzony jest catering zewnętrzny.
8. Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania Klubu Malucha będą przekazywane na tablicy ogłoszeń.
9. Organizację pracy w Klubie Malucha określa ramowy rozkład dnia, uwzględniający higienę, ochronę
zdrowia, potrzeby rozwojowe dzieci i oczekiwania ich rodziców:
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Godzina

Aktywność

7.15– 8.30

przyjmowanie dzieci do klubu

8.30 – 9.00

toaleta poranna i przygotowanie do posiłku

9.00 – 9.30

śniadanie

9.30 – 10.00

zajęcia edukacyjno-rozwojowe. realizacja planu pracy klubu

10.00 – 10.15

czynności pielęgnacyjne i higieniczne

10.15 – 10.45

drugie śniadanie

10.45 – 11.45

zabawy swobodne

11.45 – 12.00

toaleta przed obiadem

12.00 – 12.30

obiad

12.30 – 12.45

przygotowanie do leżakowania

12.45 – 14.30

leżakowanie

14.30 – 16.00

zabawy ruchowe, rozchodzenie się dzieci do domów.

10. W Klubie Malucha może zostać utworzona rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci
uczęszczających do klubu.
11. Regulamin może być modyfikowany.
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