
REGULAMIN PRZEDSZKOLA W GIETRZWAŁDZIE

2014-15

Przedszkole  jest  placówką  wychowawczo-  dydaktyczno  –  opiekuńczą  ,  która

zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole. 

Przedszkole jest miejscem edukacji w którym odbywa się proces wspomagania i

ukierunkowania  rozwoju  dziecka  zgodnie  z  jego  wrodzonym  potencjałem  i

możliwościami  rozwojowymi   oraz  nabywania  gotowości  do  nauki  na  kolejnych

szczeblach edukacji. 

1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji

dzieci do Przedszkola w Gietrzwałdzie 

2. Podstawą  przyjęcia  dziecka   do  placówki  przedszkolnej  stanowi  dokładnie

wypełniona karta zgłoszenia.

3. Dzieci  zgłoszone  na  10  godzin  dziennie  przebywają  w  przedszkolu  w

godzinach od 6:30 do 16:30.

4. Dzieci  zgłoszone na 5 godzin i  realizujące bezpłatną podstawę programową

przebywają  w przedszkolu w godzinach od 7:30 do 12:30.  – grupa maluchów; od

godz.8.00- 13.00 - grupa zerowa.

5. Rodzice  dzieci,  które  przebywają  w  przedszkolu  dłużej  niż  czas  realizacji

bezpłatnej  podstawy programowej ponoszą dodatkowo opłatę w wysokości 1 zł  za

jedną godzinę zajęć..

6. Zakres godzinowy wynosi: 6:30 – 7:30; ( 7:30 – 12:30 – realizacja bezpłatnej

podstawy programowe); 12:30 – 13:30; 13.30 -14:30; 14.30 -15:30; 15.30 -16:30 dla

grupy maluchów

Zakres godzinowy dla grupy zerowej wynosi: 6:30 – 7:30;-  ( 8:00 – 13:00 –

realizacja bezpłatnej podstawy programowej); -13:30 ;13.30– 14:30; 14.30

-15:30; 15.30 -16:30;  



7. Uwzględniając  organizację  pracy  przedszkola  rodzice/prawni  opiekunowie

składają pisemną deklarację udziału dziecka w zajęciach w danym roku szkolnym. 

8. Zmiana  zakresu  godzin,  może  nastąpić  z  końcem  miesiąca,  po  ponownym

złożeniu deklaracji w formie pisemnej.

9. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno  regularnie do

niego uczęszczać ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych

powodów ( urlop rodziców, choroba dziecka).

10. Do  przedszkola  może  uczęszczać  jedynie  dziecko  zdrowe  nie  wymagające

specjalnej opieki – dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w

grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

11. W przypadku choroby dziecka, rodzic powinien zgłosić nieobecność dziecka w

przedszkolu – co będzie warunkować odpisy w opłatach za żywienie

 Nieobecność zgłaszamy telefonicznie lub osobiście u nauczyciela w przeddzień

w wyjątkowych sytuacjach do godziny 700 danego dnia ( numer telefonu 895123105)

12. Po każdej nieobecności dziecka  spowodowanej chorobą zakaźną rodzic  jest

zobowiązany  do  przedłożenia  zaświadczenia  lekarskiego  potwierdzającego

zakończenie leczenia. 

13.  Rodzic ma obowiązek interesowania się  pracą przedszkola :

 Brania czynnego udziału w zebraniach rodziców

 Zapoznawania się z treścią ogłoszeń i komunikatów

 Przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkolno- 

      Przedszkolnego (ZSP)

 Punktualnego  przyprowadzania / odbierania/ dziecka do przedszkola. 

 Nie  przestrzeganie  tej  zasady  będzie  skutkowało  ustalonymi

konsekwencjami

14.  Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Działalność jest w pełni odpłatna. 

 Rodzic ponosi koszty żywienia oraz przygotowania posiłków,



Stawkę  dzienną  za  żywienie  dzieci  ustala  Dyrektor  ZSP  w  drodze

zarządzenia.

15.  Alergie  pokarmowe  należy  zgłaszać  wyłącznie  pisemnie  dołączając

zaświadczenie lekarskie ( tylko wtedy będą przestrzegane ) 

16.  Wszystkie opłaty za przedszkole należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie

do 15 dnia każdego miesiąca, z dołu, na konto ZSP , w wyjątkowych przypadkach do

intendentki przedszkola lub osoby wyznaczonej przez dyrektora przedszkola.

17. Intendentka może poprosić o przedstawienie dowodu wpłaty ( wydruk )

18. Wszelkie uwagi i niezgodności w wysokości naliczania opłat, należy zgłaszać

w nieprzekraczalnym terminie do końca każdego miesiąca rozliczeniowego.

19.  Dyrektor ZSP ma prawo skreślić z listy, dzieci  z powodu:

 Braku wiadomości o  nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc 

20.  Wobec  rodziców  dzieci  objętych  i  nie  objętych  rocznym  obowiązkowym

przygotowaniem przedszkolnym, którzy nie wywiązują się z zobowiązań odpłatności

za wyżywienie i pobyt będzie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

21. Rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z powrotem

(  wyjątek  stanowią  dzieci  objęte  obowiązkiem  dowożenia  gdzie  rodzic  sprawuje

opiekę do momentu przekazania dziecka osobie sprawującej opiekę w autobusie i od

momentu odebrania z autobusu)

22. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego

upoważnienia podpisanego przez rodziców z podaniem danych osobowych i numerem

dowodu  osobistego,  (wypełnione  oświadczenie  rodzic  przekazuje  osobiście

nauczycielowi).

23. Rodzice  ponoszą  odpowiedzialność  prawną  za  bezpieczeństwo  dziecka

odbieranego przez upoważnioną przez nich osobę.

24. Na telefoniczną  prośbę  rodzica  czy  innej  osoby,  dziecko może  być  wydane

tylko w przypadku telefonu sprawdzającego tzn. nauczyciel dzwoni do rodzica w celu

potwierdzenia wcześniejszej informacji. 

25. Przedszkole  może  odmówić  wydania  dziecka  w  przypadku  gdy  stan  osoby



odbierającej wskazuje na upojenie alkoholowe bądź agresywne zachowanie 

 personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia

sprawy , wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną osobę, a jeśli  to jest niemożliwe

wezwać  policję

26. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców

musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

27. Na terenie  szatni  z  chwilą  odebrania  dziecka  za  bezpieczeństwo odpowiada

osoba odbierająca dziecko.

28. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone

do przedszkola.

29. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u Dyrektora ZSP

na  piśmie  z  końcem  miesiąca.  Dopiero  wtedy  następuje  zaprzestanie  naliczania

odpłatności.

30. W  przedszkolu  funkcjonują  regulaminy  związane  z  zachowaniem

bezpieczeństwa dziecka 

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie

podejmowane zabiegi mają na względzie  dobro dziecka i  dobrą organizację pracy

placówki.

Przedstawiono na zebraniu z rodzicami w dniu 23.09.2014r

Regulamin zatwierdzony przez Radę Rodziców w dniu 24.09.2014r


