Organizacja pracy placówki Kluba Malucha Mysiolandia i Mysiolandia 2
Klub Malucha Mysiolandia działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz regulamin
Klubu.
Klub sprawuje funkcje opiekuńczą, edukacyjną i wychowawczą nad dziećmi od 1 do 3 lat,
(czasem do 4 lat)
Klub Malucha jest czynny od poniedziałku do poniedziałku od 07.00 do 17.00
Nabór do Klubu trwa cały rok. Gwarancją miejsca jest podpisanie karty zgłoszenia dziecka
oraz regulaminu jak również wpłata wpisowego w wysokości 100 zł za przygotowanie miejsca
w Klubie.
Podstawą do kontroli codziennego przyjmowania i wydawania dzieci będzie Karta
Informacyjna zawierająca informacje na temat osób uprawnionych do odbierania dziecka,
charakterystykę zdrowotną dziecka oraz jego podstawowych cech osobowościowych.
Liczebność grup – 8 dzieci.
Dzieci odbiera opiekunka od 07.00 i wydaje opiekunka opiekunom do godziny17.00
W Klubie przewidziano system pracy 5 godzinny tj. po 5 godzin.
Ramowy rozkład dnia:
07.00 – przyjmowanie dzieci ( rodzice mogą przyprowadzać dzieci przez cały czas otwarcia
klubu tj. 17.00
07.00– 7.30 – pożegnanie rodziców, przyjmowanie dzieci, zabawy poranne, słuchanie bajki
08.00 – 08.30 – mycie raczek, śniadanie
9.30 – 9.45 – zabawy integracyjne
9.45 – 10.30 – zajęcia edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy z muzyką, plastyczne,
gimnastyka.
10.00 – 10.30 –II śniadanie
10.30 do 12.00 zabawy na placu zabaw – zabawa dowolna, układamy układanki i klocki,
śpiewamy piosenki, tańczymy, czytamy bajki
12.00. – 12.30 – mycie raczek, przygotowanie do posiłku, obiad
12.30 – 14.30 – odpoczynek po obiedzie – zajęcia relaksacyjno – wyciszające, słuchanie
muzyki, czytanie bajek, Ci którzy potrzebują, mają czas na poobiednią drzemkę
14.30 – 15.00 - mycie rączek, podwieczorek
15.00 – 15.30 – zabawy ruchowe, słuchanie muzyki, aktywne zajęcia, zajęcia rozwojowe
15.30 – 16.30 – zabawy swobodne
16.30. - 17.00 – zabawy wyciszające czekanie na rodziców

Klubie Malucha Mysiolandia nie podają żadnych leków dzieciom).

Zabawy.
Te przeprowadzane przez opiekunki zgodnie z programem opiekuńczo –wychowawczo –
edukacyjnym Klubu Malucha Mysiolandi.
Do południa bardziej ekspresyjne, po południu bardziej wyciszające dziecko.
Czas na pielęgnacje
Przed każdym posiłkiem oraz zgodnie z potrzebami indywidualnymi dziecka (przewijanie,
przebieranie)
Czas na powietrzu, w zależności od pogody.
Wszystkie dzieci z Klubu są objęte ubezpieczeniem NWW.
Dzieci potrzebują wyprawki na którą składają się:
- Ubranka na zmianę,
- Kapcie
- Pościel, kocyk, poduszeczka, prześcieradło.
- Ręcznik (raz w tygodniu rodzice piorą i przynoszą czyste rzeczy)
- Pampersy, krem, chusteczki mokre
- worek na kapcie i worek na odzież zmienną
- wieszak na ubranka
-pieluchy, kosmetyki dziecięce (puder, chusteczki nawilżające, itp.)
Posiłki :
- posiłki, w oznakowanych pojemnikach w gestii Rodziców.
- Smoczki

Wpłaty na konto ING Bank Śląski :77 1050 1230 1000 0023 2541 6366

