
Regulamin Klubu Malucha „Złota Kaczka” 

 

1. Klub Malucha jest czynny w godzinach: 07:00 – 17:00 

2. Organizację pracy Klubu Malucha określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, 

zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności dzieci, a także oczekiwań 

rodziców. 

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekunowie ustalają dla swojego oddziału 

szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

4. Rozkład dnia oddziału uwzględnia: proporcje czasowe między formami proponowanymi 

przez opiekuna a swobodną zabawą dziecka; potrzebę odpoczynku w zależności od wieku 

dziecka; potrzebę codziennego przebywania na powietrzu; godziny posiłków. 

5. Przyprowadzanie dzieci do Klubu Malucha odbywa się do godziny 8:30. Po godzinie 8:30 

dziecko nie zostanie przyjęte do placówki, ponieważ dezorganizuje to prace opiekunom. 

Wyjątkiem jest wcześniejsze poinformowanie o późniejszym przyprowadzeniu dziecka. 

Odbieranie dzieci odbywa się w godzinach: od 12:30 do 13:00 (dzieci, które nie zostają na 

spanie / leżakowanie) oraz od 15.00 do 16:50. 

6. Rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach 

ustalonych w oświadczeniu. 

7. Nie odebranie dziecka po ustalonym czasie w oświadczeniu bez wcześniejszego 

poinformowania opiekunów o późniejszym odebraniu dziecka z placówki, po dwukrotnym 

tego typu incydencie placówka ma obowiązek podjąć działania interwencyjne powiadamiając 

odpowiednie organy (tj. pogotowie opiekuńcze, sąd rodzinny i nieletnich itp.) o zbadanie 

sytuacji rodzinnej wychowanka Klubu Malucha. 

8. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny opiekun 

oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę; jeżeli w tym 

czasie rodzice lub osoba upoważniona do odbioru dziecka nie zgłoszą się po dziecko, opiekun 

informuje o sytuacji dyrektora i powiadamia Policję. 

9. W przypadku wcześniejszego, późniejszego przyprowadzenia bądź odebrania dziecka z 

Klubu Malucha, rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek powiadomić o tym zamiarze 

dyrektora placówki i opiekuna, który odpowiedzialny jest za prawidłowe dokumentowanie 

frekwencji dziecka oraz jego codzienne zgłaszanie na posiłki w placówce. 

10. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania o nieobecności dziecka dyrektora placówki 

dzień przed planowana nieobecnością przez aplikacje LiveKid najpóźniej dzień wcześniej do 

godziny 17:00. 

11. Rodzic ma obowiązek po nieobecności dziecka w Klubie Malucha poinformować dyrektora o 

obecności dziecka w placówce dzień przed planowanym przyprowadzeniem dziecka do 

Klubu Malucha przez aplikacje LiveKid. 

12. W doraźnych przypadkach kiedy rodzic chce przyprowadzić albo odebrać dziecko poza 

godzinami pracy placówki musi poinformować dyrektora najpóźniej dzień wcześniej do 

godziny 17:00. Godzinny poza pracą placówki są dodatkowo płatne. 

13. Opiekun może odmówić przyjęcia dziecka do placówki u którego występują widoczne 

objawy chorobowe; opiekun może odstąpić od tej decyzji o ile rodzice przedłożą 



zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Klubu 

Malucha. 

14. Do placówki są przyprowadzane dzieci zdrowe! Nie należy przyprowadzać dzieci 

przeziębionych, z kaszlem, z katarem, stanami zapalnymi itp. 

15. Stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do placówki nie może zagrażać zdrowiu innym 

dzieciom oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu. 

16. Jeżeli dziecko przechodzi chorobę zakaźną rodzic ma obowiązek o tym fakcie poinformować 

placówkę. 

17. Dzieci do Klubu Malucha są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

18. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych opiekun podejmuje kontakt z 

rodzicami w celu odebrania dziecka z placówki. Powiadomieni rodzice są zobowiązani do 

niezwłocznego odebrania dziecka z placówki w ciągu 1 godziny. 

19. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice 

zobowiązani są do przedłożenia opiekunowi zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że 

dziecko jest zdrowe. 

20. Rodzice zobowiązani są do informowania opiekunów o chorobach i alergiach dzieci 

(koniecznie podać listę alergenów – szczególnie pokarmowych). Zaświadczenia brane pod 

uwagę wyłącznie od lekarza specjalisty (alergolog, laryngolog, neurolog itp.). 

21. Opiekunowi nie wolno podawać dzieciom leków (wyjątkiem jest podanie adrenaliny w 

przypadku wstrząsu anafilaktycznego). 

22. W przypadku niezareagowania rodzica na problem zgłaszany przez opiekuna tj. stan zdrowia, 

różne nieprawidłowości rozwojowe itp. po dwukrotnym upomnieniu rodzica, opiekun ma 

obowiązek  zgłosić problem odpowiednim organom. 

23. Placówka sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub 

inną osobę upoważnioną przez rodziców pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę 

upoważnionego pracownika Klubu Malucha, aż do czasu odbioru dziecka z sali przez rodzica 

lub inną osobę upoważnioną przez rodziców. 

24. Rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku i przekazać je pod opiekę 

pracownika Klubu Malucha. 

25. Pracownicy Klubu Malucha nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego poza budynkiem placówki jak i w szatni. 

26. Rodzice mają obowiązek osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki. Obowiązek 

ten w zastępstwie rodziców może przejąć tylko osoba pełnoletnia, upoważniona przez 

rodziców na piśmie, która zapewni dziecku całkowite bezpieczeństwo. 

27. Podczas imprez i zajęć organizowanych wspólnie dla dzieci i ich rodziców opiekę nad 

dziećmi przejmują rodzice; w przypadku nieobecności w tym czasie rodziców dziecka, opiekę 

nad nim nadal sprawuje opiekun. 

28. Opiekun może odmówić wydania dziecka rodzicom lub innej, pełnoletniej upoważnionej 

osobie, jeżeli w ocenie opiekuna osoba odbierająca dziecko z placówki nie jest w stanie 

zagwarantować dziecku należytej opieki i bezpieczeństwa lub istnieje podejrzenie, że 

pozostaje pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego. W takiej sytuacji 

opiekun ma obowiązek poinformować drugiego rodzica (prawnego opiekuna) o zaistniałej 

sytuacji i wezwać odpowiednie służby. Również się to tyczy przyprowadzania dziecka do 

placówki pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. 



29. Placówka ma prawo i obowiązek odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o 

ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebrania dziecka z placówki. Klub 

Malucha postępuje zgodnie z decyzją sądu, nie będąc stroną w sprawie. 


