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REGULAMIN 

1. Rok przedszkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia. Przerwa wakacyjna trwa  

od 1 sierpnia do 31 sierpnia. Jest to czas urlopów Pracowników Przedszkola. 

2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6
30 

– 17
00

. Za każdą przekroczoną 

godzinę pracy nauczyciela grupy dyżurującej będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 

10 zł od dziecka. 

3. Opłata stała pobierana jest przez cały rok, nawet jeśli dziecko nie uczęszcza w tym czasie  

do Przedszkola. Z opłaty zwolnione są dzieci, które kończą Przedszkole. 

4. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i ustalony porządek dnia Przedszkole jest zamykane  

o godz. 8
30

. Ze względu na porządek dnia i zajęcia odbywające się od 8
30

 dzieci 

przyprowadzamy do godz. 8
30

. Wszelkie spóźnienia (np. wizyty kontrolne, szczepienia) 

zgłaszamy telefonicznie do sekretariatu lub nauczycieli z grup. 

5. Rodzice jednorazowo wyrażają zgodę na udział dziecka w przedstawieniach teatralnych  

i audycjach muzycznych odbywających się na terenie Przedszkola oraz na udział  

w organizowanych zajęciach edukacyjnych i wycieczkach poza terenem Przedszkola. Zgoda 

obowiązuje przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. 

6. Przedszkole pobiera od Rodziców opłatę w wysokości stawki żywieniowej oraz w wysokości 

stałej opłaty miesięcznej. Za nieobecność dziecka w Przedszkolu odlicza się w następnym 

miesiącu tylko stawkę żywieniową. Opłatę stałą zaś płaci się zawsze w całości bez względu  

na nieobecność dziecka w Przedszkolu. 

7. Opłaty za Przedszkole Rodzice regulują do 15 – tego dnia każdego miesiąca w sekretariacie 

Przedszkola lub na konto Przedszkola. 

8. W razie rezygnacji z pobytu dziecka w Przedszkolu zobowiązuje się Rodziców (opiekunów)  

do powiadomienia S. Dyrektor na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem. Zwolnienie z opłaty 

za Przedszkole przysługuje dopiero w następnym miesiącu po złożeniu rezygnacji  

z Przedszkola, tj. liczona od momentu złożenia pisma w sekretariacie przedszkola. 

9. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani  

są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie.  

10. W Przedszkolu jest realizowana dieta bezmleczna i bezglutenowa. Tylko w przypadku alergii  

i na podstawie zaświadczenia lekarskiego. 

11. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą S. Dyrektor oraz na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego istnieje możliwość przynoszenia dziecku własnych posiłków, za które pod każdym 

względem odpowiadają wyłącznie Rodzice. 

12. Obowiązkiem Rodziców jest przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego, czystego  

i ubranego w odzież adekwatną do pogody. 

13. Nie przyprowadzamy do Przedszkola dziecka z katarem lub kaszlem, chyba, że wynika  

on z alergii, bądź refluksu. W tej sytuacji Rodzice przedstawiają zaświadczenie od specjalisty. 

14. W sytuacjach chorób zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do Przedszkola do czasu 

całkowitego wyleczenia. Rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego 

stwierdzającego całkowite wyleczenie. 
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15. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. W przypadku, gdy dziecko 

wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie Przedszkola, decyzję podejmuje S. Dyrektor, 

która ustala zasady tej pomocy z Rodzicami i personelem. 

16. W Przedszkolu nie stosuje się zabiegów lekarskich i nie podaje się leków dzieciom ze względu 

na brak profesjonalnej opieki medycznej, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach. 

17. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka podczas pobytu w Przedszkolu, nauczyciel 

lub S. Dyrektor informuje jego Rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania 

dziecka z Przedszkola. 

18. Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu na terenie Przedszkola oraz  

w trakcie zajęć zorganizowanych poza jego terenem. 

19. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub pełniącemu dyżur w sali 

zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden z pracowników Przedszkola nie ponosi 

odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. 

20. Dziecko powinno być doprowadzone do sali i przekazane nauczycielowi. W każdej sytuacji 

Rodzice informują nauczyciela grupy o odbiorze dziecka z Przedszkola. Zabrania się puszczania 

dziecka samego od bramki przedszkolnej, czy z szatni bez opieki osoby dorosłej. 

21. Nagminne spóźnianie się i nieprzestrzeganie regulaminu dnia, po kilkakrotnym upomnieniu 

przez nauczyciela i rozmowie z S. Dyrektor upoważnia do skreślenia dziecka z listy. Sytuacje 

uzasadnione zgłaszamy do nauczycieli w grupie – dotyczy późniejszego przyprowadzania 

dziecka, czy też wcześniejszego odbioru. Gdy zachodzi potrzeba uchylenia się od tej zasady, 

Rodzice uzgadniają to z S. Dyrektor. 

22. W trakcie przebywania dzieci poza salą, np. na spacerze, zajęciach dodatkowych, placu zabaw, 

osoby odbierające czekają na dziecko na korytarzu przy księgowości lub w szatni i nie wchodzą 

dla sal, ani do pomieszczeń personelu. 

23. Przy odbieraniu dziecka z grupy lub placu zabaw wymaga się od Rodziców lub osoby 

upoważnionej do odbioru, by podeszli z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania 

dziecka. Rodzice nie mogą razem z dziećmi przebywać na placu zabaw. 

24. Rodzice lub osoba upoważniona z chwilą odebrania dziecka z grupy lub placu zabaw ponoszą 

za nie całkowitą odpowiedzialność. 

25. W sali zbiorczej popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą się znajdować listy osób 

upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej. 

26. Upoważnienie powinno zawierać dane osoby upoważnionej, a nauczyciel ma prawo sprawdzić 

jej tożsamość poprzez wylegitymowanie się dowodem osobistym. 

27. Osoby niepełnoletnie nie mogą odbierać dziecka z Przedszkola, ponieważ według przepisów 

prawa Rodzice ponoszą z tym związane konsekwencje prawne. Osoby pełnoletnie (także 

rodzeństwo) muszą mieć upoważnienie od Rodziców do odbioru dziecka z Przedszkola. 

28. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko 

wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych. W takim 

przypadku dziecko zostaje zatrzymane w Przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy  

i powiadomienia właściwych organów. O zaistniałej sytuacji nauczyciel informuje S. Dyrektor. 

29. Dzieci mogą przynosić do Przedszkola swoje zabawki po uzgodnieniu z nauczycielem, który 

ma prawo sprawdzić, czy zabawka jest bezpieczna. Przedszkolnym „dniem zabawkowym” jest 

piątek. Za przyniesione zabawki odpowiadają Rodzice. 
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30. Rodzice zobowiązani są sprawdzenia kieszeni dziecka przed wejściem do sali w celu 

upewnienia się, iż nie przyniosło w nich rzeczy zbędnych lub niebezpiecznych (np. pieniądze, 

komórki, lasery, itp.) 

31. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty w duchu wartości 

i zasad wiary katolickiej.  

32. Nagminne nieprzestrzeganie przez Rodziców Regulaminu Przedszkola może skutkować 

skreśleniem dziecka z listy przedszkola przez S. Dyrektor. 

33. Z regulaminem zapoznają się wszyscy Rodzice oraz zobowiązują się do przestrzegania 

zawartych w nim zapisów. 

 

 

 

Zmian w regulaminie  

dokonano dnia 28.09. 2018 r. 


