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REGULAMIN  KLUBU  DZIECIĘCEGO  „ PNIEWNIAK” 

 

Uczestnicy: 
1. W zajęciach Klubu mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym z 

terenu gminy Pniewy i gmin ościennych. 

2. Dzieci z klas 0-III również mogą uczestniczyć w zajęciach Klubu. 

 

Cele i zadania Klubu: 
             Zajęcia  klubowe są organizowane doraźnie, jeśli jest zapotrzebowanie 

rodziców na opiekę nad dziećmi. 

1.           Zapewnienie opieki dzieciom po zajęciach przedszkolnych i szkolnych, 

których rodzice mają określone godziny pracy. 

2.           Opieka może być również organizowana w czasie letnich wakacji.  

3. Prowadzone zajęcia będą uwzględniały potrzeby rozwojowe dzieci, 

integrowały, kreowały aktywność. 

4. Zajęcia Klubu będą się odbywały w pomieszczeniu  Punktu 

Przedszkolnego, lub innych pomieszczeniach szkolnych, zależnie od potrzeb. 

5. Klub Dziecięcy „Pniewniak” może być organizowany w różnych 

miejscowościach /szkołach/ zależnie od potrzeb. Wówczas do nazwy 

dodajemy nazwę miejscowości.  

6. Organem prowadzącym jest stowarzyszenie Górna Jeziorka.  

7. Dziecko może być odsunięte od zajęć klubowych, jeśli rodzice zalegają 

z opłatami co najmniej 2 miesiące. 

 

Godziny pracy, opłaty:   
1.Zajęcia będą się odbywały codziennie / poniedziałek – piątek/ od godziny 

14.00. lub innej.                          Koniec zajęć zależnie od potrzeb rodziców. 

2. W czasie ferii letnich harmonogram zajęć będzie inny. 

3. Opłata za 1 godzinę zajęć przez okres 1 miesiąca jest zależna od ilości dzieci  

- 1 dziecko = 420zł 

-  2 dzieci   = 210zł 

-  3 dzieci   =150 zł 

-  4 dzieci   =120 zł 

-  5 dzieci    = 95zł 

-  6 dzieci    = 80zł 

-  7 dzieci    =  70zł 

 - 8 dzieci    = 60zł 

 - 9,10 dzieci =50zł 

 - 11,12 dzieci = 45zł 

 - 13,14 dzieci = 40zł 

 - 15,16 dzieci=35zł 

 

4. Wpłaty na konto Stowarzyszenia  z góry do 20 danego miesiąca. Zgodnie z 

zawartą umową. 
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    W przypadku dłuższej nieobecności dziecka /ponad 3 tygodnie/, po 

wcześniejszym powiadomieniu – opłatę zmniejszamy o 50% za określoną 

godzinę.. 

     W miesiącach niepełnych / co najmniej o tydzień krótszych/ opłata jest 

proporcjonalnie mniejsza.  


