Regulamin
1. Plastusiowa Kraina znajduje się przy ul. Zgrupowania Ak „Żmija” 19a
2. Punkt opieki „Plastusiowa Kraina” otwarty jest w dni powszednie w godz.
7.30 – 18.00
3. Właścicielem Punktu Opieki „Plastusiowa Kraina” jest Dominika Urzyczyn
4. Punkt Opieki „ Plastusiowa Kraina” jest nieczynny w Święta i dni ustawowo
wolne od pracy. Informację o dodatkowych dniach wolnych właściciel będzie
przekazywał rodzicom z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem.
5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i
odbierania dziecka osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w
formie pisemnej.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do odbierania dziecka do
godziny 18.00. W przypadku spóźnienia rodzica, opłata za każdą rozpoczętą
godzinę jest naliczana opłata w wysokości 15zł
7. Do placówki przyjmowane są tylko zdrowe dzieci. Nie podajemy dzieciom
żadnych lekarstw. W przypadku stwierdzenia choroby powiadamiamy
rodziców i/lub wzywamy pogotowie ratunkowe.
8. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do Punktu opieki „Plastusiowa Kraina”
(choroba) nie zwalnia opiekunów prawnych ze stałej opłaty za pobyt dziecka
w placówce. Podczas nieobecności dziecka podczas wakacji (lipiec, sierpień)
pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości ½ abonamentu.
9. Dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanych opiekunów dziennych nauczycieli.
10. Do obowiązków nauczycieli należy m.in. bezzwłoczne powiadomienie rodzica
o zmianie stanu zdrowia dziecka.

11. Rodzic ma obowiązek codziennie informować nauczycieli o aktualnym stanie
zdrowia dziecka.
12. Na czas pobytu w punkcie opieki rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

pieluchy jednorazowe
mokre oraz suche chusteczki
kapcie lub skarpetki antypoślizgowe, ubranie na zmianę
posiłek, o ile nie wykupił całodziennego wyżywienia
chustkę, czapkę na głowę chroniącą przed słońcem, wiatrem
szczoteczkę do zębów, smoczek (w razie potrzeby)
inne przedmioty niezbędne dla poczucia bezpieczeństwa dziecka
np. ulubiona zabawka, maskotka, itp.

13. Przez cały okres pobytu dzieci otrzymują napoje bez ograniczeń (wodę).
14. W przypadku zgłoszonej nieobecności wychowanka, począwszy od drugiego
dnia nieobecności w punkcie opieki, nie naliczana jest dzienna stawka
żywieniowa. Dzienna stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności nie
naliczana jest, gdy nieobecność została zgłoszona nie później niż w dniu
poprzedzającym tę nieobecność do godz. 18.00.
15. W ciągu całego pobytu dziecka w Punkcie Opieki, Rodzice mają możliwość
dwukrotnej zmiany abonamentu. Wyjątkiem jest ostatni miesiąc trwania
umowy, oraz okres wypowiedzenia (w tym czasie nie ma możliwości zmiany
abonamentu).
16. Punkt Opieki w ramach wpisowego zapewnia dziecku wyprawkę (materiały
plastyczne oraz edukacyjne), oraz ubezpieczenie NNW.
17. Punkt Opieki „Plastusiowa Kraina” nie ponosi odpowiedzialności za
wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do placówki.
18. Prywatne rzeczy dziecka przechowywane są w osobnych szufladach
wyróżnionych obrazkiem.

19. W sprawach nie objętych Regulaminem obowiązują indywidualne ustalenia
między Punktem Opieki „Plastusiowa Kraina” a Rodzicami dziecka.
20. Punkt Opieki Plastusiowa Kraina zobowiązuje się do informowania rodziców
na bieżąco o ew. zmianach w Regulaminie lub Cenniku. Rodzic ma prawo
wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia
zmian.
21. Podpisanie umowy z Punktem Opieki „Plastusiowa Kraina” oznacza
jednocześnie akceptację Regulaminu i Cennika
22. Rodzice (opiekunowie prawni) wpłacający czesne zobowiązują się do
podpisania z właścicielem punktu opieki umowy określającej warunki pobytu
dziecka.
23. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są wnieść opłatę bezzwrotnego
"wpisowego" płatnego jednorazowo w dniu podpisania umowy.
24. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są wnosić opłatę czesnego do 5
dnia każdego miesiąca. Jeżeli ten dzień wypada w dniu wolnym od pracy
wpłaty należy dokonać w najbliższym dniu roboczym. Za czas opóźnienia w
zapłacie naliczane będą odsetki ustawowe.
25. Opłaty można wnosić osobiście w Punkcie Opieki „Plastusiowa Kraina” lub na
konto.

