
                                                                

REGULAMIN  (aktualizacja SIERPIEŃ 2016) 

 

1. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać, a 

ewentualne nieobecności lub późniejsze przyjście rodzic zgłasza do godziny 9:00 rano w dniu gdy 

dziecko ma być nieobecne. 

2. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola musi być zgłoszona wychowawcy bądź 

dyrekcji. Wychowawca musi ZAWSZE wiedzieć, jaki jest powód nieobecności dziecka. 

3. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, niewymagające specjalnej opieki. W 

przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia 

lekarskiego. Po przebytej chorobie rodzic dostarcza wychowawcy zaświadczenie lekarskie, ze 

dziecko może uczęszczać do przedszkola.  

4. Nauczyciel nie ma prawa podawania żadnych leków dzieciom.  

5. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego 

zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.  

Nauczyciel powiadamia rodziców i prosi o odebranie dziecka z przedszkola i konsultacje z lekarzem 

w przypadku: 

Temperatury pow.37,5 st. C 

Ropiejących oczu 

niepokojącej wysypki 

wymiotów/poważnej biegunki 

innych poważnych objawów chorobowych  

6. Czas pracy przedszkola - od godz. 6.00 do godz. 17.00 /od poniedziałku do piątku/, przez wszystkie 

dni robocze. O godz. 17:00 przedszkole jest ZAMYKANE, a rodzice zobowiązują się do 

punktualnego odbierania dzieci. Odebranie dziecka po godz. 17 skutkuje opłatą zgodnie z umową. 

7. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu 

ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywa dyrekcja w 

kwoty wpisowego wpłacanej przez rodziców.  

8. Dzieci mogą przynosić do przedszkola własne zabawki jedynie w PIĄTEK. Za przyniesione zabawki 

przedszkole nie ponosi odpowiedzialności 

9. O wycieczkach i wyjściach rodzice są informowani z wyprzedzeniem. Koszt wycieczek pokrywają 

rodzice. Wycieczki płatne nie są obowiązkowe. Dzieci, które nie uczestniczą w wycieczce pozostają 

w przedszkolu pod opieką nauczyciela. 

10. Zajęcia dydaktyczne w poszczególnych grupach rozpoczynają się o godzinie 9.00. Rodzice 

zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania dzieci do przedszkola 



11. W dniu urodzin dziecka można przynieść poczęstunek dla dzieci (cukierki, owoce). Jeśli jest to tort, 

rodzic razem z tortem dostarcza do przedszkola paragon zakupu z informacją o dostawcy torta.  

12. Dziecko powinno ZAWSZE mieć w swojej szafce ubrania na przebranie (majtki, skarpetki, 

bluzeczkę oraz spodnie, nakrycie głowy, szalik odp. do, pory roku), zaś dzieci pieluszkowe 

odpowiednią ilość pampersów na zmianę i chusteczki nawilżane. (Jeśli zajdzie potrzeba przebrania 

dziecka, a w szafce nie będzie ubrań lub pampersów, wychowawca zadzwoni do rodzica i poprosi o 

dostarczenie ubrań lub pampersów.) 

13. Dziecko powinno być ubierane do przedszkola w strój wygodny oraz posiadać łatwe w obsłudze buty 

oraz kapcie na rzepy z antypoślizgową podeszwą. 

14. Rodzice nie wchodzą do sali dzieci. 

15. Rodzice mają prawo do: 

 regularnej informacji o postępach dziecka w edukacji przedszkolnej,  

 wglądu do indywidualnego arkusza obserwacji dziecka, diagnozy gotowości szkolnej 

 wglądu do miesięcznych planów pracy danej grupy przedszkolnej 

 zapoznania się z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu (programy nauczania, statut, 

roczny plan pracy przedszkola, koncepcja pracy przedszkola na 4 lata, procedury 

bezpieczeństwa) 

 

REGULAMIN JEST DOSTĘPNY DLA RODZICÓW NA TABLICY OGŁOSZENIOWEJ ORAZ 

NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA. 

Zapozalem się z regulaminem : 

 

 

 


