KLUB MALUCHA
w ramach projektu pn. „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZAGÓRZE”
I.
Zadania.
1. Personel Klubu Malucha pracuje zgodnie z wartościami domu
rodzinnego.
2. Klub Malucha stwarza warunki do uczestnictwa Dzieci w realizowaniu się
i wypowiadaniu w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej
i werbalnej.
II.
Organizacja.
1. Klub Malucha otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.30 do 15.30 w trakcie trwania zajęć w Klubie Integracji Społecznej –
Zagórze
2. Klub Malucha działa przez cały rok, przez cały okres trwania projektu tj.
od 01.03.2018 r. do 31.10.2022 r.
3. W ciągu roku występować będą dni, w których Klub Malucha będzie
nieczynny (święta, przerwy świąteczne). Rodzice będą o nich na bieżąco
informowani osobiście lub poprzez adnotację na tablicy ogłoszeń.
4. W razie nieplanowanej nieobecności dziecka w Klubie Malucha rodzic
jest zobowiązany powiadomić nauczyciela/opiekuna do godziny 9:30.
5. Pobyt dziecka w Klubie Malucha jest całkowicie bezpłatny.
6. Organizację pracy w ciągu dnia określa rozkład dnia, ustalony
z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
7. Organizacja opieki nad dziećmi w Klubie Malucha jest zgodna
z normami obowiązującymi dla wieku dziecka i obejmuje:
 zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych
do warunków domowych,
 higienę snu i wypoczynku,
 zagwarantowanie
właściwej
opieki
pielęgnacyjnej
oraz
edukacyjnej,
przez organizowanie
i
prowadzenie
zajęć
zabawowych
z
elementami
edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym
powietrzu,
 prowadzenie
zajęć
opiekuńczo –wychowawczych
i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój
psychomotoryczny
dziecka, właściwych do wieku dziecka,
 działania profilaktyczne, promujące zdrowie,
 działania na rzecz kształtowania postaw pro społecznych
i usamodzielniania,
 udzielanie doraźnej pomocy medycznej,

 bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi,
 opiekę i pomoc pedagogiczną
8. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe Dziecko.
9. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie będzie przyjęte.
10. Jedynymi osobami upoważnionymi do odbioru Dziecka są jego rodzice
lub opiekunowie prawni lub (osoby pisemnie przez nich upoważnione)
11. Dziecko powinno zostać odebrane po zakończeniu zajęć przez
Rodziców w Klubie Integracji Społecznej.
12. Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania Klubu Malucha będą
przekazywane na tablicy ogłoszeń.
13. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na
terenie Klubu Malucha pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do
odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie
przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę
personelu oraz po południu w trakcie odbierania Dziecka, od momentu
zabrania go z grupy.
14. Nie podajemy Dzieciom lekarstw, nawet w przypadku wyraźnej sugestii
Rodziców.
15. Klub Malucha jest prowadzony w ramach projektu „Klub Integracji
Społecznej Zagórze” w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020
16. Wyżywienie w Klubie Malucha: rodzice przynoszą posiłki (mleko, kaszki,
słoiczki, napoje, posiłki w termosach) w podpisanych pojemniczkach,
butelkach itp., jednocześnie dbając o świeżość i zdatność do spożycia
przynoszonych posiłków. Tym samym ponoszą odpowiedzialność za
przynoszone posiłki. Jeżeli posiłek przyniesiony przez Rodzica nie będzie
zdatny do spożycia, personel go nie poda Dziecku dbając
o jego zdrowie.
III.

Ogólne zasady pobytu Dziecka w Klubie Malucha.

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Klubie Malucha jest:
- zakwalifikowanie Rodzica do uczestnictwa w projekcie „Klub Integracji
Społecznej Zagórze”,
- złożenie wypełnionej karty zgłoszenia Dziecka,
- podpisanie regulaminu, i oświadczenia wyrażającego zgodę na pobyt
dziecka w Klubie Malucha.
2. Ze świadczeń Klubu Malucha mogą korzystać dzieci od 3 do 6 roku życia,
czyli do osiągnięcia wieku szkolnego. Opieka może być sprawowana
do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 7 rok życia.
3. W ramach pobytu dziecka w Klubie Malucha gwarantujemy:
- materiały plastyczne, m.in. plastelina, kredki, blok, papier kolorowy

- ręczniki jednorazowe, śliniaczki, środki czystości,
- ubezpieczenie NNW
4. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Klubu Malucha, Rodzice powinni
poinformować na piśmie.
IV.
V.

Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Klubie Malucha.
Postanowienia końcowe.

1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują
indywidualne ustalenia między Fundacją dla Was prowadzącą Klubu
Malucha a Rodzicem.
Zgadzam się z zapisami regulaminu.

Rumia, dnia ..................................

……………………………………….
Podpis Rodzica

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nr ……………….
Imiona i nazwisko
dziecka

1. INFORMACJE O DZIECKU

Data urodzenia
dziecka

-

-

Adres
zamieszkania
dziecka
PESEL dziecka
Przebyte choroby

□ świnka
□ gruźlica

□ różyczka

□ ospa

□ szkarlatyna

□ wirusowe zapalenie wątroby

□ brak

□ inne (jakie?)
_________________________________________
Czy dziecko
przyjmuje
jakiekolwiek leki?

□ Tak (jakie?)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
□ Nie

Czy dziecko
posiada alergie na
produkty?

□ Tak (jakie?)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
□ Nie

2. Informacje o rodzicach/opiekunach dziecka

Imię i nazwisko
matki/opiekuna
prawnego
Adres zamieszkania

Seria i numer
dowodu osobistego
Numer telefonu

Imię i nazwisko
ojca/opiekuna
prawnego
Adres zamieszkania

Seria i numer
dowodu osobistego
Numer telefonu

□
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
danych mojego dziecka przez Fundację Dla Was w celu uczestniczenia
dziecka w zajęciach w żłobku.
□
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego na stronie Fundacji Dla Was, Żłobka Dla Was oraz w
mediach społecznościowych.

Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dla Was z siedzibą przy
ul. Jarzębinowej 3, w Łężycach 84 – 207, NIP: 588-24-02-127
2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług
opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych, oraz publikacji na stronie
internetowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja
celu wykonania umowy.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

____________________________
Data i miejsce

____________________________
Podpis rodzica/opiekuna

