REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„SZCZĘŚLIWE DZIECKO”

1. W nas zym Przeds zkolu s zanujemy s iebie nawzajem.

2. KaŜdy Przeds zkolak ma prawo do indywidualnego traktowania i pos zanowania
godności os obis tej.

3. Przeds zkole

niepubliczne

s prawuje

funkcje:

wychowawczo-

dydaktyczną

i

opiekuńczą.
4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jes t na podstawie
aktualnych programów zatwierdzonych przez Minis ters two Edukacji Narodowej dla
przeds zkoli oraz doś wiadczenia pedagogicznego nauczycieli.

5. Przeds zkole jes t czynne od godziny 6.00 do 19.00.
6. Przeds zkole prowadzi zajęcia dydaktyczne od 8.30 do 15.30. Jeśli Dzie cko odbierane
wcześ niej nie ma możliwości uczes tniczyć we ws zystkich zajęciach.

7. Do Przeds zkola uczęs zczają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
8. Dzieci łączone są w tzw. grupy, ich liczba dos tos owana jes t do warunków lokalowych
oraz potrzeb zgłos zonych dzieci.

9. Przy zmniejs zonej liczbie dzieci dopus zcza s ię możliwoś ć łączenia grup.
10. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla grupy us talone z
uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy.

11. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przeds zkola w godzinach us talonych
indywidualnie, ale równie ż dopas owanych do planu i rytmu dnia. Czas pobytu
dziecka w Przeds zkolu powinien być us talony z pracownikami Przeds zkola.

12. Dzieci s ą odbierane z przeds zkola przez Rodziców lub upoważnione i zgłos zone
przez nich os oby doros łe.

13. Pobyt dziecka w przeds zkolu nie może przekraczać 9 godzin dziennie.

14. Osobom nietrzeźwym dziecko nie będzie oddane.

15. Podczas przyprowadzania i odbierania Dziecka z przeds zkola, Rodzic odpowiada za
jego bezpieczeńs two.

16. Rodzic os obiście powierza Dziecko opiece wychowawcy.
17. W celu uniknięcia dezorganizacji życia w grupie Rodzice pros zeni są o wcze śniejs ze
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poinformowanie Przeds zkola o ewentualnym późniejs zym przyprowadzeniu dziecka
lub o jego nieobecności.

18. Dziecko powinno być ubrane w wygodne ubranko.
19. W s zatni przy s woim wies zaku Dziecko powinno mieć dodatkowe ubranko, w które
może być przebrane w razie zabrudzenia.

20. Każde Dziecko powinno mieć: s zczoteczkę do zębów, pas tę, chus teczki higieniczne,
pieluchy na zmianę (jesli ich używa), ś liniaczek, buty na zmianę i wygodne ubranie
na gimnastykę.

21. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przeds zkola wyłącznie dzieci zdrowe.

22. W wypadku choroby zaka źnej dziecka Rodzice zobowią zani s ą w tr ybie pilnym
powiadomić Dyrektora przeds zkola.

23. Pracownicy pr zeds zkola nie podają dziecku żadnych leków i nie s tos ują wobec
dziecka żadnych zabiegów lekarskich po za nagłymi przypadkami ratującymi życie
dziecka oraz wynikającymi z koniecznoś ci udzielenia dziecku pierws zej pomocy.

24. W przypadku s twierdzenia

objawów choroby, po informacji telefonicznej z
Przeds zkola, Rodzic zobowiązany jes t do wcze śniejs zego odebrania Dziecka.

25. Przeds zkole ube zpiecza Dzieci od nas tęps tw nies zczęś liwych wypadków.
26. Zasady odpłatnoś ci za usługi ś wiadczone przez Przeds zkole okreś la umowa zawarta
pomiędzy Dyrektorem a Ro dzicami (Opiekunami) Dziecka.

27. Opłaty za pobyt dziecka w przeds zkolu pobierane są do 10 dnia każdego mies iąca.
28. Wys okoś ć czes nego może zos tać obniżona w wypadku nieobecnoś ci Dziecka
trwającej dłuże j niż 5 dni. Czesne zos tanie wówczas obniżone o 10 zł za każdy dzień
nieobecnoś ci.
Warunkiem
obniżenia
kwoty
czes nego
jest
wcześ niejs ze
poinformowanie Nauczyciela lub Dyrektora o planowanej nieobecnoś ci. Kwota
zwrotu częś ci czes nego naliczana jes t od pierws zego dnia tygodnia nieobecnoś ci tj.
od poniedziałku.

29. W ramach mies ięcznej opłaty przewidziane jest wyżywie nie- śniadanie, dwudaniowy
obiad i podwieczorek.

30. W każdy poniedziałek na Tablicy Ogłos zeń wywies zany jes t jadłos pis na bie żący
tydzień.

31. Czesne obejmuje także zajęcia dodatkowe, których rozkład dopas owany jes t do
potrzeb i możliwos ci dzieci.

32. Ws zys tkie sprawy związa ne z życiem przeds zkola, powinny być omawiane na terenie
przeds zkola w obecności zainteresowanych s tron tego s amego dnia.

33. Rodzice zobowiązani są do wpółpracy z Przeds zkolem w za kres ie sprawowania opieki
nad Dziećmi i rozwiązywania problemów wychowawczych.
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