
Jak zapisać dziecko do Klubu dziecięcego? 

Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi od 1 do 3 roku życia. 

Klubrealizuje te same funkcje, które pełni żłobek, jednak w mniejszym zakresie z uwagi na 

krótszy czasprzebywania w nim dzieci. Podstawową formą działalności Klubu dziecięcego jest 

opieka,wychowanie i edukacja. 

1) Co zrobić, żeby zapisać dziecko do klubu dziecięcego? 

Jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko uczęszczało do klubu dziecięcego znajdującego się na 

terenie GminyŁodygowice, należy wypełnić Kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do Klubu 

dziecięcego im. Ottona Klobusa w Łodygowicach, przy ul. Piłsudskiego 4 – tel. 33 863 18 53. 

Rekrutacja do Klubudziecięcego trwa w oparciu o rekrutację do Przedszkola - czyli od 20 

marca do 07 kwietnia danego roku. 

2) W jakiej grupie wiekowej dzieci mogą przebywać w klubie dziecięcym? 

W klubie dziecięcym mogą przebywać dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do 

ukończenia 3 rokużycia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub 

brakiem miejscprzedszkolnych, możliwe jest korzystanie z klubu dziecięcego przez dziecko 

starsze, jednak nie dłużejniż do ukończenia 4 roku życia. Aby do klubu dziecięcego mogło 

uczęszczać dziecko starsze niż 3 lata,rodzice dziecka muszą złożyć osobie kierującej pracą 

klubu dziecięcego oświadczenie o przeszkodachuniemożliwiających bądź utrudniających 

objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

3) Jak długo dzieci mogą przebywać w klubie dziecięcym? 

W klubie dziecięcym dziecko może przebywać do 5 godzin dziennie. 

Klub dziecięcy im. Ottona Klobusa w Łodygowicach jest czynny w godzinach: 

6
30

 do 11
30 

- I grupa 

11
30

 do 16
30

 – II grupa 

4) Ile kosztuje klub dziecięcy? 

Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym. Wysokość opłat 

ustalanajest przez radę gminy w drodze uchwały, którą można znaleźć w Biuletynie 

Informacji Publicznej, nastronie internetowej Gminy Łodygowice.Jest to Uchwała Nr 

XIII/123/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawieodpłatności za 

pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym im. Ottona Klobusa w Łodygowicach, zmieniona Uchwałą 

nr XXVI/310/2013 z dnia 24 września 2013 r. 

Obecnie miesięczne opłaty wynoszą: 

Za pobyt dziecka w Klubie dziecięcym – 150 zł 

Za żywienie dziecka w Klubie dziecięcym – do 115 zł. 

Opłata za wyżywienie jest pomniejszona o każdy dzień pod warunkiem wcześniejszego 

zgłoszeniaprzez rodzica/opiekuna prawnego o nieobecności dziecka. 

Kwota stawki żywieniowej obejmuje: 

I grupa: śniadanie, obiad; 

II grupa: obiad, podwieczorek. 

5) Kto opiekuje się dziećmi w klubie dziecięcym? 

W klubie dziecięcym pracuje wykwalifikowany opiekun - pielęgniarka/położna oraz 

nauczyciel 

wychowania przedszkolnego. 

6) Ilu opiekunów powinno sprawować opiekę w klubie dziecięcym? 

W klubie dziecięcym jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, 

a w przypadkugdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające 

szczególnej opieki -maksymalnie nad 5 dzieci. 

7) Jak rodzice mogą współpracować z opiekunem prowadzącym zajęcia w klubie 

dziecięcym? 

Rodzice mają prawo m.in. do informacji na temat postępów dziecka oraz porad w zakresie 

pracyz dzieckiem, a także konsultacji z opiekunem dziecka w zakresie pracy z dzieckiem. 

Ponadto mogąuczestniczyć w zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym. 


