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ZARZĄDZENIE Nr 3/2021 

Dyrektora  

 Gminnego Klubu  Malucha „Kącik  Skrzata” w Golinie 

z dnia 28 stycznia 2021 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego  

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 45, poz. 235) oraz statutu Klubu Dziecięcego „Kącik Skrzata”- Gminny Klub Malucha w 

Golinie zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ustanawia się regulamin organizacyjny Gminnego Klubu Malucha „Kącik Skrzata” w Golinie w celu 

ustanowienia organizacji pracy placówki. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie od daty podania go do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą 

od dnia 1 lutego 2021 roku. 
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REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

GMINNEGO KLUBU MALUCHA  „KĄCIK SKRZATA” 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Klub Malucha działa na podstawie:  

• Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r.  

45, poz. 235). 

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) 

• Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713) 

• Statutu klubu dziecięcego „kącik Skrzata”- Gminny Klub Malucha 

 

2. Regulamin organizacyjny Gminnego Klubu Malucha „Kącik Skrzata” zwany dalej 

Regulaminem,  określa organizację pracy placówki. 

 

3. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:  

1) organizację pracy Klubu Malucha, w tym czas pracy Klubu Malucha, ramowy rozkład 

dnia pobytu Dziecka w placówce oraz obsadę osobową placówki;  

2) zasady funkcjonowania Klubu Malucha;  

3) organizację opieki nad Dziećmi w Klubie Malucha w tym:  

a) prawa i obowiązki Rodziców;  

b) prawa Dziecka;  

c) obowiązki Opiekunów;  

4) zasady bezpieczeństwa Dzieci.  

§ 2 

1. Klub Malucha zapewnia 19 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

2. Siedziba Klubu Malucha mieści się przy ul. Wolności 20, 62-590 Golina. 

3. 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. 

4. Opieka sprawowana jest nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia. 

5. W Klubie zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem 

każdego dziecka. 

ROZDZIAŁ II 

Organizacja pracy Klubu 

§ 1  

1. Wyżywienie oraz czesne za pobyt dziecka w Klubie jest płatne 

2. Pracę w Klubie nadzoruje Dyrektor Klubu. 

3. Opiekę nad dziećmi sprawują opiekunki dziecięce. 

4. Liczba opiekunek dostosowana jest odpowiednio do liczby dzieci (1 opiekunka na 8 dzieci). 

5. W Klubie prowadzone jest wyżywienie przygotowywane na miejscu, w kuchni Szkoły 

Podstawowej im. J. Słowackiego w Golinie. 

6. Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania Klubu Malucha będą przekazywane na tablicy 

ogłoszeń oraz drogą elektroniczną. 

7. Rekrutacja do Klubu odbywa się w wyznaczonym czasie przez organ prowadzący oraz w trakcie 

trwania roku szkolnego kiedy się zwolni miejsce w Klubie. 
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ROZDZIAŁ III 

Czas pracy Klubu Malucha 

 

§ 1  

Klub Malucha jest czynny cały rok od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do  godziny 17.00 z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dnia 24 grudnia a także innych dni wg. kalendarza 

dni wolnych, podanych rodzicom do wiadomości. 
1. Każde dziecko może przebywać w Klubie Malucha maksymalnie 10 godzin. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Rodzica wymiar opieki w Klubie może 

być wydłużony, za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł za godzinę.  
3. W ciągu roku podczas planowanej przerwy feryjnej i wakacyjnej Klub będzie zamknięty. 

Czesne zostaje pomniejszone adekwatnie do ilość dni zamkniętych Klubu. 

ROZDZIAŁ IV 

Ramowy rozkład dnia 

 

§ 1  

Ustala się następujący ramowy rozkład dnia dla dziecka przebywającego w Klubie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan dnia może ulec modyfikacji, gdyż jest dostosowany indywidualnie do każdego dziecka  

z  dostosowaniem pór posiłków, spania, zabawy, do przyzwyczajeń i nawyków dziecka oraz  pobytu  

w Klubie.  

 

 

GODZINY PLAN DNIA 

7:00- 8:30 Schodzenie się dzieci 

8:30- 9:00 Czynności higieniczne, I śniadanie, nocnikowanie 

9:00- 9:30 

Zabawy integracyjne, zajęcia edukacyjne, zabawy 

dydaktyczne, zabawy z muzyką, plastyczne, gimnastyka, 

zabawy z j. angielskim, Sensoplastyka, sensoryka. 

9:30- 9:45 Czynności higieniczne, II śniadanie 

9:45- 10:30 
Spacer, zabawy na placu zabaw (w zależności od 

pogody), układanie puzzli, klocków, czytanie bajek 

10:30 - 10:50 
Czynności higieniczne, przygotowanie do 

obiadu, zupa 

10:50- 13:00 

Przygotowanie do leżakowania (toaleta, ubieranie w 

pidżamki ) słuchanie bajek, słuchowisk, odpoczynek, 

drzemka 

13:00- 13:20 Czynności higieniczne, obiad drugie danie 

13:20- 14:30 
Zabawy w kącikach zainteresowań, spacer, zabawy na 

placu zabaw 

14:30- 14:45 Czynności higieniczne, podwieczorek 

14:45- 17:00 
Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne, 

rozchodzenie się dzieci do domów 
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ROZDZIAŁ III 
Obowiązki rodziców 

§ 1  

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. 7:30 o nieobecności dziecka w danym 

dniu. 

4. Na czas pobytu w placówce Rodzic/Opiekun zobowiązany jest wyposażyć dziecko w:  

- butelkę do picia - jeśli dziecko pije napoje z butelki (kubek niekapek, bidon), 

- obuwie na zmianę, 

- odzież na zmianę (body z krótkim i długim rękawem, spodnie, skarpetki itd.), 

- chusteczki nawilżające, 

- pieluszki/pampersy. 

§ 2  

1. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać dzieci zdrowe. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę 

może nie zostać przyjęte.  

2. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązani są do jego osobistego odbioru 

(lub przez osobę upoważnioną) niezwłocznie i jak najszybciej. 

3. Rodzice mają obowiązek informować personel Klubu o aktualnym stanie zdrowia dziecka  

w momencie przyprowadzenia go do Klubu. 

4. Rodzic ma obowiązek poinformować Klub najpóźniej dzień wcześniej o planowanej nieobecności 

dziecka w Klubie. 

5. Personel Klubu Malucha w razie wątpliwości ma prawo sprawdzić tożsamość osoby  odbierającej 

dziecko. 

6. Dziecka nie mogą odbierać osoby nieletnie i będące pod wpływem alkoholu. 

§ 3 

1. Rodzice mogą przebywać z dzieckiem w Klubie w ramach tzw. adaptacji, po wcześniejszym 

ustaleniu z personelem ale nie dłużej, niż 15 minut zaraz po przyprowadzeniu dziecka do placówki. 

Po tym czasie dziecko powinno być zostawione pod opieką Klubu. 

2. Rodzic wyraża zgodę na użycie wizerunku dziecka poprzez umieszczenia zdjęć dziecka - w celach 

reklamy Klubu na stronach internetowych, ulotkach reklamowych itd. 

 

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. Regulamin może być modyfikowany. 

 

Dyrektor 

Marika Koszal- Adamczyk 


