
Regulamin Klubu Malucha 

 Atutem zajęć dla najmłodszych jest zabawa z rówieśnikiem i możliwość 
aktywnego spędzenia czasu z rodzicem. Takie zajęcia zapewniają prawidłowy 
rozwój, zabawę, kontakt z językiem polskim oraz mnóstwo rozrywki. Stawiamy 
na różnorodność zajęć, ponieważ dzieci w tym wieku potrzebują wielu różnych 
bodźców: zabawy taneczne, animacje, elementy gimnastyki dla naszej 
docelowej grupy 0-5 dla chłopców i dziewczynek.  

1. Klub Malucha jest miejscem przeznaczonym dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat i działa bez 
udziału nauczyciela -  niezależnie od zajęć Szkółki Polonijnej.  

 
2. Dziecko może przebywać w Klubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna, który jest za dziecko 

całkowicie odpowiedzialny, także w czasie zajęć zorganizowanych. 
 

3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zachowania porządku w udostępnianych 
pomieszczeniach. 

  
4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania by ich dzieci nie jadły i nie piły w 

czasie zabawy, przy zabawkach, ale w miejscu do tego wyznaczonym (przy stoliku w 
kuchni). 

 
5. Rodzice/opiekunowie są proszeni o organizowanie zajęć i aktywne w nich uczestnictwo. 

 
6. W trakcie zajęć rodzice/opiekunowie są proszeni o mówienie tylko po polsku, także do 

dziecka. 

7. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do kontrolowania stanu zabawek i pomocy 
wychowawczych, czuwania nad ich właściwym używaniem, dbałości o ład i porządek w 
salach pobytu dzieci oraz innych pomieszczeniach Stowarzyszenia. 

 
8. Za ewentualne poważne straty (zniszczenie zabawek, sprzętu itp.) rodzic może zostać 

obarczony kosztami. 

 
9. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia Stowarzyszenia, w 

którym odbywają się zajęcia należy niezwłocznie poinformować Zarząd. 

 

10. Spotkania Klubu Malucha nie mogą kolidować z zajęciami regularnymi w Szkółce 
Polonijnej. Zajęcia Klubu Malucha trwają 45 minut, a częstotliwość spotkań ustalana jest 
między zainteresowanymi rodziacmi. * Rodzice w porozumieniu z Zarządem ustalają grafik 
spotkań Klubu, wyznaczając (sposród uczestników) osobę odpowiedzialną w danym 
tygodniu za otwarcie i zamknięcie Stowarzeszenia. 

 

11. Korzystanie z materiałów papierniczych, dydaktycznych możliwe jest za zgodą 
Zarządu Stowarzyszenia. W tym celu Rodzice zgłaszają chęć korzystania z konkretnych 
materiałów, które zostaną im udostępnione i pozostawione w widocznym miejscu. 
Rodzice/dzieci nie mogą samodzielnie podejmować decyzji o wzięciu do użytku nowych 
materiałów zgromadzonych w Stowarzyszeniu. 

12. Klub Malucha jest bezpłatny dla dzieci członków Stowarzyszenia. Pozostali 
uczestnicy wnoszą opłatę miesięczną w wysokości: 20 TL od dziecka. 


