
 
 

1.  Przedszkole jest placówką publiczną.  

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 700 do 1730. 

2. Przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami), z organizacjami społecznymi 

oraz instytucjami kulturalno - oświatowymi zainteresowanymi działalnością przedszkola.  

3. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb  

i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej. 

4. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia pomocy psychologicznej, pedagogicznej dzieciom  

w formie specjalistycznych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym.  

5.  Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 5 lat - zgodnie z Regulaminem rekrutacji dzieci do przedszkola  

na dany rok szkolny.  

6. Opłatę za przedszkole dyżurujące uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) z góry w przedszkolu, do którego zostało 

dziecko zapisane według stawek tam obowiązujących.  

7.  Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani   są do regularnego i terminowego uiszczenia odpłatności za pobyt 

dziecka w przedszkolu.  

8. Nieterminowe uiszczanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie na drodze postępowania 

sądowego.  

9.  Dziecko zgłoszone, zakwalifikowane do przedszkola, winno do niego uczęszczać regularnie, a dłuższe nieobecności 

winny być usprawiedliwiane. 

10. Przyprowadzane dzieci powinny być czyste, zdrowe, mieć wymagane wyposażenie.  

11.  W przedszkolu prowadzi się kontrolę higieny dzieci zgodnie z ustalonym terminarzem czy potrzebą przy pomocy 

personelu medycznego, za zgodą rodziców. 

12. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.  

13. Po przebyciu choroby rodzice dostarczają wychowawcy zaświadczenie lekarskie o możliwości przebywania  

w grupie (dłuższe przeziębienia, po leczeniu szpitalnym, sanatoryjnym czy w przypadku chorób alergicznych itp.),  

w przypadku chorób zakaźnych może być wymagane zaświadczenie ze Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. 

14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola. 

15. Informację rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola w formie pisemnej. 

16. W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu: 

 - procedura przyprowadzania i odbierania dziecka 

- regulamin spacerów i wycieczek 

 - instrukcja bezpieczeństwa na terenie przedszkola. 

17. Regulamin organizacji pracy przedszkola wprowadza się wżycie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane 

zabiegi będą służyły dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu, społeczno - 

emocjonalnemu. 


