
Załącznik do umowy nr .......... 

Regulamin Bajkowego Zakątka 

§ 1 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny BAJKOWY ZAKĄTEK Kamila Nyga położony przy ul. Lipcowej 9, 64 
– 300 Glinno (zwany dalej „Bajkowy Zakątek”), zajmuje się profesjonalną opieką nad dziećmi w wieku 
2-4 lat. 

§ 2 

Do „Bajkowego Zakątka” przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z 
personelem. 

§ 3 

Zapisy prowadzone są przez cały rok. 

§ 4 

1. „Bajkowy Zakątek" prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00. 
Po uprzednim uzgodnieniu z personelem istnieje możliwość pobytu dziecka dłużej za opłatą. 

2. W miesiącach letnich godziny pracy „Bajkowego Zakątka” mogą ulec zmianie, o czym rodzice 
zostają wcześniej poinformowani.  

§ 5 

1.  „Bajkowy Zakątek” oferuje wyżywienie dzieci w postaci 4 posiłków: 

 śniadania; 

 drugiego śniadania; 

 obiadu (dwa dania); 

 podwieczorku.  

2. Posiłki dostosowane są do potrzeb dzieci, uwzględniające dzieci alergiczne (po uzyskaniu 
niezbędnych informacji od rodziców/opiekunów).  

§ 6 

Warunkiem zapisania oraz uczęszczania dziecka do „Bajkowego Zakątka” jest: 

 wypełnienie karty zgłoszeniowej, 

 terminowe i systematyczne opłaty - do 10-tego dnia miesiąca (opłata stała za miesiąc bieżący 
w wysokości 330 zł + opłata za wyżywienie w miesiącu poprzednim w wysokości 10zł/dzień). 

§ 7 

1. W przypadku nieobecności dziecka, miesięczna opłata stała nie ulega zmianie. 
2. W rozliczeniu opłaty za wyżywienie uwzględniona zostaje ilość dni, w których dziecko nie 

przebywało w Bajkowym Zakątku. Warunkiem pomniejszenia opłaty za wyżywienie jest 
powiadomienie Bajkowego Zakątka o nieobecności dziecka co najmniej z jednodniowym 
wyprzedzeniem. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia, opłata za wyżywienie nie 
będzie liczona od dnia następnego. 

§ 8 

1. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej 
przyczynie nieobecności dziecka.  



2. W przypadku powrotu dziecka do Bajkowego Zakątka po chorobie - na prośbę placówki - rodzice 
zobowiązani są do przedstawienia na prośbę personelu Bajkowego Zakątka zaświadczenia 
lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. 

§ 9 

Przyjęcie do placówki jest jednoznaczne z podpisaniem przez rodziców umowy regulującej 
szczegółowe zasady pobytu dziecka w „Bajkowym Zakątku” oraz wysokość i zasady odpłatności.  

§ 10 

1. Po przyjęciu dziecko pozostaje pod stałą opieką „Bajkowego Zakątka”, aż do momentu odebrania 
przez osoby upoważnione.  

2. Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców lub prawnych opiekunów. Po wcześniejszym 
ustaleniu z Bajkowym Zakątkiem, dziecko może być odebrane przez inną dorosłą osobę. 

3. W przypadku braku takiego uzgodnienia, Bajkowy Zakątek podejmie próbę kontaktu z Rodzicami 
celem ustalenia prawa danej osoby do odbioru dziecka. Brak możliwości kontaktu i potwierdzenia 
prawa, skutkować będzie niemożliwością odbioru dziecka. 

§ 11 

Rodzice zobowiązują się do uaktualniania numerów telefonów kontaktowych.  

§ 12 

„Bajkowy Zakątek” ubezpiecza dziecko od nieszczęśliwych wypadków za dodatkową opłatą 
(informacja w cenniku na stronie www.bajkowyzakatek.info).  

§ 13 

Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka 
w celu ograniczenia i nie dopuszczenia objawów chorobowych u dziecka lub innych dzieci.  

§ 14 

Rodzice dzieci, których zachowanie objawia się nadmierna agresją i nadpobudliwością zagrażającą 
bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu, proszeni będą o 
konsultację z psychologiem dziecięcym. Współpraca „Bajkowego Zakątka” z rodzicami i dzieckiem 
może być kontynuowana na podstawie pisemnej opinii psychologa, oraz stosowania jego zaleceń.  

§ 15 

Udzielenie świadczenia przez „Bajkowy Zakątek” obejmuje, dostosowane do wieku dziecka: 

 opiekę, 

 wyżywienie, 

 usługi pielęgnacyjne, 

 nadzór pedagogiczny, 

 organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych, zarówno w 
pomieszczeniach jak i na powietrzu, 

 działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielnienia dziecka. 

§ 16 

Rodzice są zobowiązani dostarczyć do Bajkowego Zakątka niezbędnik dziecka, na który składają się 
(podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka): 

 rzeczy na przebranie w płóciennym worku (oznaczone nazwiskiem lub inicjałami dziecka majtki, 
rajstopki, skarpetki, spodenki/spódniczka, bluzeczka …); 

 piżamka; 



 kubeczek, szczoteczka, pasta do zębów; 

 kapcie; 

 oznaczony nazwiskiem lub inicjałami dziecka ręczniczek z uchwytem; 

 pieluszki jednorazowe (jeśli dziecko korzysta). 

§ 17 

Rodzice mogą zgłaszać propozycję do programów wychowawczych, programów profilaktyki i promocji 
zdrowia, włączać się w organizacje imprez okolicznościowych  

§ 18 

1. Rodzice mają prawo do wglądu w scenariusze zajęć, plany dnia.  
2. Rodzice proszeni są o kierowanie uwag do personelu w trosce o dobro dziecka, oraz zapoznanie 

się z treścią ogłoszeń i komunikatów  

§ 19 

Placówka może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach: 

 systematycznego opóźniania przez Rodziców płacenia czesnego, 

 zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy 
proces wychowania i kształcenia w grupie, 

 naruszenia przez Rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi Rodzicami. 

§ 20 

1. Zarówno Rodzice, jak i Bajkowy Zakątek mają prawo rozwiązać umowę pisemnym 
wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca. 

2. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy nie zwalnia Rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty 
stałej za kolejny miesiąc.  

3. W przypadku rozwiązania umowy w okresie poprzedzającym rozpoczęcie pobytu dziecka w 
„Bajkowym Zakątku”, kwota 200 zł stanowiąca część opłaty stałej uiszczonej wraz z podpisaniem 
umowy, nie podlega zwrotowi i zostaje zaliczona na poczet kosztów rezerwacji miejsca. 

§ 21 

1. Bajkowy Zakątek zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat.  
2. W przypadku planowania zmiany, o której mowa w ust.1, Bajkowy Zakątek zobowiązany jest 

powiadomić Rodziców w miesięcznym wyprzedzeniem. 

§ 22 

O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku „Bajkowy Zakątek” informuje na bieżąco w 
swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.  

§ 23 

Przerwy w funkcjonowaniu „Bajkowego Zakątka” oraz skrócone godziny pracy: 

 „Bajkowy Zakątek” nie świadczy usług w święta i dni ustawowo wolne od pracy; 

 w dni robocze występujące w ramach tzw. długich weekendów, „Bajkowy Zakątek” świadczy 
usługi w przypadku co najmniej  5 osób chętnych; 

 24 grudnia i 31 grudnia do 13.00 - w przypadku co najmniej 5 osób chętnych „Bajkowy Zakątek” 
może przyjmować dzieci w tych dniach do godziny 13.00. 

§ 24 

W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między 
„Bajkowym Zakątkiem” a rodzicem.  


