
REGULAMIN 

 

1. Zajęcia adaptacyjne „Mały Przedszkolak” w Studio Zdrowia odbywają się przy Al. Prymasa 
Tysiąclecia 145/149 w Warszawie. „Mały Przedszkolak” zajmuje się prowadzeniem zajęć i 

opieką nad dziećmi w wieku 1-3 lat. 

2. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią.  
3. Zapisy prowadzone są przez cały rok.          

4. Prowadzimy działalność w poniedziałki, środy i piątki w godz.9.30-12.30.  

5. Docelowo dzieci zostają na zajęciach pod opieką nauczycielek, a rodzice/opiekunowie 

opuszczają salę w której odbywają się zajęcia. 
6. Okres adaptacji nie powinien przekroczyć dwóch tygodni. Ostateczną decyzję w powyższej 

sprawie podejmuje nauczyciel. 

7. Podczas uczestnictwa opiekunów wraz z dziećmi na zajęciach, opiekunowie są odpowiedzialni 
za bezpieczeństwo dziecka oraz wychodzą z nim do toalety. 

8. Dzieci przynoszą ze sobą w podpisanym opakowaniu drugie śniadanie. (prosimy o nie 

przynoszenie słodyczy, słodkich napojów itp.) 
Propozycje: serki, jogurt, kanapka, gotowe dania/desery w słoiczkach. Przekąski: owoce, 

suszone owoce, chrupki kukurydziane, biszkopt. 

9. Dzieci spożywają posiłek tylko w wyznaczonym czasie. Dotyczy to również okresu adaptacji. 

10. Mały Przedszkolak zapewnia wszystkie materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne. 
11. Zajęcia prowadzi nauczycielka wraz z osobą pomagającą/współopiekującą się dziećmi. 

12. Opłaty: 40 pln za jedne zajęcia tzn. przy 12 zajęciach miesięcznie, 480 pln. Opłaty wnoszone 

są za cały miesiąc, z góry do 10-go każdego miesiąca.  
13. Program zabaw i zajęć jest ustalany przez personel placówki. Dzieci uczą się poprzez zabawę, 

a cykle zajęć mają na celu rozwijanie umiejętności maluchów zgodnie z ich indywidualnymi 

potrzebami, a także tempem rozwoju.  

14. W skład zabaw wchodzą między innymi: zajęcia ruchowe, w tym elementy korekcyjne, 
zabawa z muzyką,  elementy manualne w tym  drobne prace plastyczne, elementy 

interaktywne, elementy terapii sensorycznej, zajęcia wyciszające, elementy logopedyczne oraz 

przede wszystkim kontakt z rówieśnikami i nauka współdziałania w grupie. 
15. Celem „Małego Przedszkolaka” jest wypełniać twórczo czas i przygotować dzieci do życia w 

przedszkolu. 

16. Po pozostawieniu dziecka przez opiekunów, pozostaje ono pod stałą opieką, aż do momentu 
odebrania przez osoby upoważnione. 

17. Dzieci mogą być odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub pisemnie upoważnione 

przez rodziców osoby pełnoletnie. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod 

wpływem alkoholu. 
18. Rodzice zobowiązani są do: 

- udzielania pełnej informacji o stanie zdrowia dziecka oraz innych aspektach mających 

wpływ na sposób opieki, 
- natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. 

19. ”Mały Przedszkolak” troszczy się o prawidłowy, harmonijny rozwój dziecka. 

20. Pracownikami  „Małego Przedszkolaka” mogą być jedynie osoby z wykształceniem 
kierunkowym oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi. 

21. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie „Studio Zdrowia” 

pod opieką rodzica lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod opieką 

rodzica w trakcie przyprowadzenia do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu 
oraz w trakcie odbierania dziecka od momentu zabrania go z grupy. 

22. Nie podajemy dzieciom lekarstw, nawet w przypadku wyraźnej sugestii rodziców. 

23. Nie prowadzimy opieki nad dziećmi na godziny. 
24. Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania 

dziecka w celu ograniczenia i niedopuszczenia objawów chorobowych u dziecka lub innych 

dzieci. 

25. Prosimy rodziców o kierowanie wszelkich uwag do personelu w trosce o dobro dziecka. 
 


