STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO TELESFOREK w CHORZOWIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej
treści Klubem Dziecięcym Telesforek
2. Organem prowadzącym Klub Dziecięcy Telesforek jest Justyna Wysocka prowadząca
jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą KONSENSUS – mediacje, terapia,
edukacja w Chorzowie przy ul. Wolności 12, NIP: 6272291055
3. Klub Dziecięcy mieści się w Chorzowie przy ul. Kościuszki 52
4. Klub Dziecięcy jest zarejestrowany w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonym przez Prezydenta Miasta Chorzów pod nr 11949/Z z dnia 13.07.2018 r.
§2
Klub Dziecięcy Telesforek działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2018 r. poz. 603).
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony
żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r., poz. 925).
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie
zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz
dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368);
4. Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta
Miasta Chorzów
6. Statutu Niepublicznego Klubu Dziecięcego Telesforek .
7. Regulaminu Niepublicznego Klubu Dziecięcego Telesforek
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Klubu Dziecięcego oraz sposób ich realizacji
§3
Celem działania Klubu jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia
dwunastego miesiąca życia do ukończenia trzydziestego szóstego miesiąca życia, czyli
do osiągnięcia wieku przedszkolnego. Opieka 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
Do zadań Klubu należy w szczególności zapewnienie dzieciom:
1. opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2. właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych
z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3. zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka,
4. wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi
5. indywidualnego wsparcia rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami
i potencjałem rozwojowym,
7. współpracy z rodzicami oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci
i przygotowywaniu ich do podjęcia edukacji w przedszkolu.
§5
Wynikające z powyższych zadań cele realizowane są poprzez :
1. Zapewnienie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym, bezpiecznym i zdrowym
otoczeniu.
2. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnienie dzieciom
równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
3. Stworzenie sytuacji rozwijających samodzielność dziecka oraz jego odpowiedzialność za
siebie i najbliższe otoczenie.
4. Rozbudzanie wrażliwości moralnej.
5. Kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwienie rozumienia zjawisk zachodzących w
otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
6. Wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej i badawczej
oraz wyrażania własnych myśli i odczuć.
7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnienie warunków do rozwoju
wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.
8. Tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania
oraz rozwijanie zachowania prozdrowotnego.
9. Nauka samodzielności szczególnie podczas spożywania posiłków i korzystania z toalety.
§6
Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Klubie Dziecięcym :
1. W czasie pobytu dziecka w Klubie oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad
dzieckiem sprawuje właściwy personel Klubu Dziecięcego, który spełnia wymagania
określone w Ustawie.
2. W Klubie na jednego opiekuna przypada maksymalnie 8 dzieci.
3. Dziecko przyjęte do Klubu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu grupowemu.
§7
Klub realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
1. dobrem dziecka,
2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
3. koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.
ROZDZIAŁ III
Zarządzanie Klubem Dziecięcym
§8
Klubem Dziecięcym zarządza osoba kierująca Klubem Dziecięcym, do obowiązków której
należy:
1. Nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Klub celów z założeniami statutu
Klubu Dziecięcego .

2. Zatrudnianie i zwalnianie kadry Klubu Dziecięcego,
3. Ustalanie wysokości i terminu wpłat uiszczanych przez Rodziców wychowanków.
4. Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, administracyjną,
merytoryczną Klubu
5. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
6. Opracowywanie dokumentacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w
Klubie .
8. Ustalenie ramowego rozkładu dnia.
9. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów.
10. Gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy.
11. Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego.
12. Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Klubu
Dziecięcego.
13. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Klubu Dziecięcego .
ROZDZIAŁ IV
Organizacja Klubu Malucha
§9
1. Klub Dziecięcy jest placówką zlokalizowaną na parterze budynku.
2. Klub Dziecięcy jest placówką opiekuńczo–wychowawczo- edukacyjną, zapewniającą
opiekę i wychowanie dzieci od ukończenia 1 roku życia do 3 roku życia.
4. Klub Dziecięcy jest czynny 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni
ustawowo wolnych od pracy. Klub sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w
godz. 6.30 -18.00.
5. Sobota może być dniem pracującym w zależności od potrzeb rodziców
Organizację pracy Klubu Malucha w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez osobę
kierującą Klubem, która może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników.
6. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć i zabaw w Klubie oraz
na świeżym powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.
§ 10
1. W Klubie Dziecięcym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich
bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio
ratującymi życie dziecka.
2. W Klubie Dziecięcym nie podaje się dzieciom leków.
§ 11
1. Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego prowadzona jest na podstawie kolejności zgłoszeń
dzieci oraz wolnych miejsc w Klubie Dziecięcym.
2. Kwalifikacji do Klubu Dziecięcego podlegają dzieci, które w momencie rozpoczęcia
uczęszczania do Klubu ukończą 1 rok życia.
3. Przyjęcie dziecka do Klubu następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie
usług, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z
rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a panią Justyną Wysocką prowadzącą działalność

gospodarcza pod nazwą KONSENSUS – mediacje, terapia, edukacja z siedzibą w Chorzowie
przy ul. Wolności 12.
4. Przyjęcie dziecka do Klubu może nastąpić z listy rezerwowej w trakcie całego roku, w
miarę wolnych miejsc.
5. Podstawą przyjęcia dziecka do Klubu Dzieciecego jest złożenie określonych dokumentów,
dokonanie wpłaty jednorazowej – wpisowego oraz podpisania umowy cywilno – prawnej
dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych na rzecz dziecka
przez Klub Dziecięcy Telesforek
§ 12
1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez osobę kierującą Klubem
Dziecięcym w szczególności, gdy:
• rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Klubie Dziecięcym statutu
i obowiązującego w placówce regulaminu;
• rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające
wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci;
• dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
• dziecko jest nieobecne nieprzerwanie przez okres 45 dni
• umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła.
2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Klubu Dzieciecego doręcza się
rodzicom w formie pisemnej.
ROZDZIAŁ V
Działalność opiekuńczo – wychowawcza i edukacyjna
§ 13
1. Zajęcia w Klubie Dzieciecym odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w małych
grupach oraz indywidualnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
2. Dziećmi opiekuje się opiekun, który może być wspierany w swojej pracy przez drugiego
opiekuna lub osobę do pomocy (wolontariusza, nauczyciela) a także przez praktykantów
i stażystów.
3. Ramowy rozkład dnia jest ustalany przez osobę kierującą Klubem Dziecięcym ,
uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci oraz
oczekiwań rodziców.
§ 14
Klub Dziecięcy oferuje wychowankom w ramach czesnego szeroki wachlarz zajęć
dodatkowych: lingwistycznych, ruchowych, artystycznych.

ROZDZIAŁ VI
§ 15
Rada rodziców w Klubie dziecięcym
1. W Klubie dziecięcym może zostać utworzona rada rodziców, która reprezentuje ogół
rodziców dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w
szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.
4. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) występowanie do osoby kierującej pracą klubu dziecięcego i podmiotu klub dziecięcy
z inicjatywami, wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących klubu
dziecięcego, w tym w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych;
2) opiniowanie spraw organizacyjnych klubu dziecięcego, w szczególności w zakresie
zmian regulaminu organizacyjnego;
3) wgląd, za pośrednictwem przedstawicieli rady rodziców, do dokumentacji dotyczącej
spełniania norm żywienia,
4) wizytacja przez przedstawicieli rady rodziców pomieszczeń żłobka lub klubu
dziecięcego i w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości zgłoszenie ich do osoby
kierującej pracą klubu dziecięcego, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości – do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta.
5). W celu wspierania działalności statutowej klubu dziecięcego rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
7). W klubie dziecięcym może działać tylko jedna rada rodziców.
8). Rada rodziców zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o wyborze lub
zmianie swoich przedstawicieli osobę kierującą pracą klubu dziecięcego. Osoba kierująca
pracą klubu dziecięcego umożliwia wszystkim rodzicom dzieci uczęszczających do klubu
zapoznanie się ze składem rady rodziców.
9) Osoba kierująca pracą klubu dziecięcego umożliwia rodzicom dzieci uczęszczających
odpowiednio do klubu zorganizowanie zebrania mającego na celu wybranie składu rady
rodziców oraz uchwalenie regulaminu rady rodziców, w szczególności przez
udostępnienie miejsca na zebranie oraz poinformowanie rodziców o jego terminie.
10) Zebranie rodziców odbywa się co najmniej raz w roku.

ROZDZIAŁ VII
Prawa i obowiązki
§ 16
Wychowankowie placówki mają obowiązek:
1. Traktowania z szacunkiem i życzliwością wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i
dorosłych.

2. Sprzątania po sobie zabawek, pomocy dydaktycznych i odkładania ich na miejsce (dotyczy
w szczególności dzieci powyżej 2 roku życia).
3. Szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki.
4. Przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.
§ 17
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należą:
1. Przestrzeganie Statutu i zasad Regulaminu Klubu Dziecięcego Telesforek
2. Respektowanie ustaleń osoby kierującej Klubem Dziecięcym
3. Poszanowanie godności dziecka.
4. Przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego.
5. Przyprowadzania i odbierania z placówki dziecka osobiście lub przez osobę upoważnioną,
zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.
6. Terminowe opłacanie należności za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce.
7. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka i niezwłoczne powiadamianie o
zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
§ 18
Rodzice dzieci uczęszczających do Klubu mają prawo do:
1. Zapoznania się z programem pracy (dotyczy dzieci powyżej 2 roku życia).
2. Uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka.
3. Uzyskiwania porad i wskazówek od opiekuna w rozpoznawaniu przyczyn trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia.
4. Wyrażania i przekazywania opiekunom oraz osobie kierującej Klubem Dziecięcym
wniosków z obserwacji dokonanych na terenie Klubu
5. Dyskusji na tematy wychowawcze podczas organizowanych spotkań z osobą kierującą
Klubem
6. Uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym
§ 19
Rodzice i opiekunowie zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
ROZDZIAŁ VIII
Opiekunowie
§ 20
1. W placówce zatrudnieni są opiekunowie posiadający wykształcenie i doświadczenie
wymagane do pracy na stanowiskach opiekuna w Klubie Dziecięcym.
2. Opiekun prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczą i edukacyjna zgodnie z
obowiązującymi programami
3. Opiekun odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje
jego prawa.
4. Do zakresu zadań opiekuna należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczej i edukacyjnej oraz

ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
c) stosowanie kreatywnych i nowoczesnych metod pracy i wychowania,
d) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w
placówce i poza jej terenem w czasie spacerów itp.,
e) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz dbałość o estetykę
pomieszczeń,
f) współpracowanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i edukacji
dzieci oraz przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
g) realizację zaleceń osoby kierującej Klubem Dziecięcym i osób kontrolujących.
5. Opiekun ma prawo do :
a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
b) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
c) swobody wyboru metod pracy z dziećmi,
d) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy.

ROZDZIAŁ IX
Opłaty
§ 21
1. Za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym rodzice, z którymi została zawarta umowa,
uiszczają miesięczną opłatę stałą. Wysokość opłaty stałej reguluje umowa świadczenia usług
wychowawczo – opiekuńczo – edukacyjnych zawarta z rodzicami / opiekunami prawnymi.
2. Opłata stała nie podlega zwrotowi
3. Opłata za pobyt dziecka w Klubie pobierana jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
4. Dodatkowo w Klubie Dziecięcym uiszczana jest jednorazowa opłata wpisowa, której
wysokość jest określana na każdy rok.. Opłata ta zostaje przekazana na zakup pomocy
dydaktycznych do Klubu Malucha , środków higienicznych oraz opłaty ubezpieczenia. W
przypadku rezygnacji rodziców/opiekunów prawnych z usług placówki, opłata wpisowa nie
podlega zwrotowi.
5. Klub Dziecięcy zapewnia wyżywienie w formie cateringu.
ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 22
1. Akty dotyczące działalności Klubu Malucha nie mogą być sprzeczne z postanowieniami
niniejszego dokumentu.
2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on zamieszczony
na stronie internetowej Klubu Dziecięcego – www.telesforek.pl oraz może być udostępniony
zainteresowanej osobie do wglądu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 16.07.2018r

