
Klub dziecięcy „Chatka Małolatka” 
W Gorzowie Wlkp., ul Dekerta 93 

 
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 1 z dnia 03.09.2018  
 
 
 

STATUT 

KLUBU DZIECIĘCEGO 

„Chatka Małolatka” 

 

§1 

Postanowienia Ogólne 

1. Nazwa placówki : Klub Dziecięcy „Chatka Małolatka” 

2. Klub Dziecięcy „Chatka Małolatka” zwany dalej „klubem, jest placówką niepubliczną, 

wpisaną do rejestru żłobków i klubików dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta 

Miasta Gorzowa Wlkp. 

3. Siedziba klubu znajduje się w Gorzowie , przy ul. Dekerta 93 

4. Organem prowadzącym jest Usługi Edukacyjne „Chatka Małolatka”  Sp. z o.o. ul. 

Dekerta 93 66-400 Gorzów Wlkp. 

§2 

Cele i Zadania 

5. Klub sprawuje Funkcje opiekuńczo –wychowawczo - edukacyjną nad dziećmi w wieku od 

ukończenia 12 miesięcy do 3 lat 

6. Klub gwarantuje dziecku właściwa opiekę pielęgnacyjną poprzez zatrudnienie 

wykwalifikowanej kadry. Funkcja ta jest realizowana poprzez zapewnienie higieny i 

bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu dziecka w klubie. 

7. Klub zapewnia opiekę edukacyjną poprzez organizację zabaw stymulujących rozwój 

dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania rozwoju. Funkcja edukacyjna 

realizowana jest poprzez zabawy plastyczne, ruchowe, twórcze, tematyczne i językowe. 

8. Klub sprawuje opiekę wychowawczą dziecka, ukierunkowanie dziecka na prawidłowe 

relację ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym, pomoc w 

wykształceniu prawidłowych nawyków i cnót. 

9. Klub zapewnia opiekę dla dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

rodzaju niepełnosprawności. 

 

§3 



Organizacja klubu 

10. Warunkiem zapisania dziecka do klubu jest złożenie formularza zgłoszeniowego. 

11. O przyjęciu dziecka do klubu decyduje: 

a) kolejność zgłoszeń; 

b) zapoznanie się ze statutem i regulaminem organizacyjnym klubu oraz 

zasadami panującymi w klubie i ich akceptacja oraz przestrzeganie; 

c) podpisanie umowy; 

d) pisemne upoważnienie do odbioru dziecka przez  inne osoby niż 

rodzice/opiekunowie. 

12.  Dziecko może przebywać w klubie do 5 godzin, a okres pobytu dziecka jest ustalany z 

rodzicami indywidualnie. 

13. Klub zobowiązuje się do zapewnienia dziecku wyżywienia. 

14. Klub zapewnia możliwość higienicznego spożywania posiłków. 

15. W klubie nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw. 

16. Rodzice / opiekunowie są informowani przez personel klubu o wszelkich niepokojących 

objawach zachowania dziecka, w celu ograniczenia i nie dopuszczenia objawów 

chorobowych u dziecka lub innych dzieci. 

17. Nie przewiduje się utworzenia Rady Rodziców. 

 

§4 

Opłaty 

18. Usługi świadczone w klubie są odpłatne. 

19. Opłata stała za pobyt dziecka wynosi 700 zł. I jest ona jednakowa w każdym miesiącu 

działalności, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy oraz 

„długich weekendów”. Stawka żywieniowa dzienna stanowi kwotę 8 zł. i jest wliczona w 

opłatę stała. 

20. W klubie uwzględniana jest Karta Dużej Rodziny,  rodzina posiadająca taką kartę 

upoważniona jest do otrzymania rabatu w wysokości 10%.  

21. W przypadku nieobecności dziecka, stawka żywieniowa jest odliczana za każdy dzień, 

jednakże tylko w przypadku telefonicznego zgłoszenia nieobecności dziecka dzień 

wcześniej lub w dniu absencji do godzinny 8.30 

22. Opłaty winny być wnoszone do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto spółki. 

23. W przypadku braku terminowej wpłaty, naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy 

dzień żłobki. 

24. W przypadku zwłoki w płatnościach przekraczającej 30 dni zleceniobiorca ma prawo 

wypowiedzieć umowę, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia 

zaległości. 

25. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat w razie wzrostu uzasadnionych 

kosztów utrzymania w tym w szczególności podwyższenia opłat za dostawę mediów oraz 

czynszu najmu lokalu. 

26.  O planowanej zmianie opłat, o których mowa w pkt. 23 Klub powiadamia Rodziców 

/opiekunów z miesięcznym wyprzedzeniem osobiście lub za pomocą listu poleconego. 

§5 



Prawa rodziców/opiekunów 

27. Rodzice dziecka, objętego opieką klubu mają prawo do: 

1) uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka; 

3) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania klubu dyrektorowi placówki 

4) udziału w zajęciach prowadzonych w Żłobku pod warunkiem wcześniejszego 

uzgodnienia z dyrektorem  terminu oraz stosowania się do zaleceń kadry opiekuńczej 

świadczącej opiekę nad dziećmi w trakcie prowadzonych zajęć 

§5 

Obowiązki rodziców/opiekunów 

28. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka z klubu 

osobiście lub przez osoby do tego pisemnie upoważnione (imię, nazwisko, numer dowodu 

osobistego) 

29. Osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia i nie może być pod wpływem alkoholu 

ani żadnych innych używek. 

30. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz 

przebywania na nim osób  pod wpływem środków odurzających 

31. Nie dopuszcza się możliwości odbierania się dziecka przez inne osoby niż upoważnione 

pisemnie. 

32. Rodzice lub upoważnione osoby są zobowiązane do odbierania dziecka najpóźniej do 

godzinny 17.00- jednak dziecko nie może przebywać w klubie dłużej niż 5 godzin. 

33. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przyprowadzić do klubu dziecko zdrowe. 

34. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek informowania personel o stanie zdrowia dziecka w 

momencie przyprowadzenia ich do klubu. 

35. Jeśli u dziecka są objawy chorobowe (katar, kaszel, gorączka, wysypka), opiekun lub 

wychowawca ma obowiązek postąpić zgodnie z Procedurą postępowania w przypadku 

wystąpienia u dzieci objawów chorobowych. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

36. Umowa o świadczeniu usług między spółką a rodzicami/opiekunami sporządzona jest na 

czas określony, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

37. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


