R E G U L A M I N
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„Kangurek”
I. ORGANIZACJA
1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo - dydaktyczną i
opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
2. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli
Przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami).
3. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny
podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu
danego roku szkolnego a w przypadku przyjęcia dziecka w trakcie roku
w przeciągu 7 dni od momentu podpisania umowy przyjęcia dziecka do
przedszkola.
4.Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokładne wypełnienie
Karty
Zgłoszenia Dziecka, oraz podpisana przez rodziców i właściciela
przedszkola, umowa o świadczeniu usług w przedszkolu. oraz
uiszczenie opłaty wpisowej.
5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2 – 5 lat, są
samodzielne, komunikują swoje potrzeby.
6. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:00 do 18.00.
7.Za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice uiszczają comiesięczną
opłatę, której wysokość regulowana jest zawartą umową przyjęcia
dziecka do przedszkola.
8.Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać
do dnia 5 każdego miesiąca „z góry” na konto placówki.
Bank: PKO BP SA O/ŚWIECIE
Numer konta: 20102050400000620201374875
9.Nieterminowe uiszczanie należności (opłata nie wpłynęła na konto do
15 dnia danego miesiąca) jest podstawą do wypowiedzenia umowy
przyjęcia dziecka do przedszkola z zachowaniem terminu
wypowiedzenia oraz wiąże się ze skreśleniem z listy wychowanków.
10.Jeżeli rodzic nie opłaci pobytu dziecka w przedszkolu w określonym
terminie, zostaną naliczone odsetki do płacenia za każdy dzień zwłoki.
11. Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 8 zł. Zgłoszona
do godz. 7:30 danego dnia absencja dziecka w przedszkolu będzie
uwzględniona w odliczeniu kosztów posiłków w następnym miesiącu.
12. Dziecko należy odebrać do godz. 18:00.

13. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe,
niewymagające specjalnej opieki – dziecka chorego lub z objawami
choroby nie wolno przyprowadzać. Po przebytej chorobie należy okazać
zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do
przedszkola. Jeżeli u dziecka w czasie pobytu w przedszkolu,
stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie
wskazywało na stan chorobowy, rodzice zobowiązani są do zabrania
dziecka z przedszkola.
14.Pracownicy przedszkola nie podają dziecku żadnych leków i nie
stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi
przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności
udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
15. Dziecko powinno posiadać buty zmienne, przybory do mycia
zębów,ręcznik,piżamę, bieliznę i odzież na przebranie.
16. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni.
17. W przedszkolu jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci.
18. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest
w oparciu o podstawę programową, program wychowania w przedszkolu
wybrany spośród programów wpisanych do wykazu programów
dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu oraz programów
autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola.
19. Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku.
20. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy
przynoszone do przedszkola. Do przedszkola nie wolno przynosić
własnych posiłków i zabawek . Dopuszczalne są słodycze pod
warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy (np. urodziny dziecka)
21. W przypadku, gdy przedszkole będzie organizowało uroczystość
wymagającą większego nakładu środków finansowych (np. kupna
prezentów wszystkim wychowankom) tak jak to jest w przypadku
obchodów Dnia Dziecka, Mikołajek, Wigilii itp. istnieje możliwość
dodatkowej zbiórki pieniędzy nie przekraczającej jednorazowo sumy
30 zł. na dziecko.
22.Rodzice są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem i
Regulaminem Przedszkola oraz innymi dokumentami regulującymi pracę
przedszkola.

II. ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im
bezpiecznych
warunków.
3. Rozwijanie w ramach istniejących zainteresowań, uzdolnień i talentów
dzieci.
4. Współdziałanie z rodzicami w zakresie niezbędnym dla rozwoju dzieci.
5. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do
osiągania celów, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego
środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu
dziecka oraz poszukiwania informacji.
6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.
7. Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz
uczenie bezpiecznych i pro-zdrowotnych zachowań.
8. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu
dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka.
9. Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach dodatkowych,
które mogą być finansowane ze środków przedszkola lub dodatkowych
opłat ponoszonych przez rodziców.

III.

PRAWA DZIECKA

Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji
Praw Dziecka, a w szczególności do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczodydaktyczną
2. Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego
traktowania oraz akceptacji jego osoby, takim, jakim jest.
3. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej
bądź psychicznej.
4. Poszanowania własności.
5. Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
6. Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z
przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

IV.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Po przyprowadzeniu Dziecka do przedszkola należy przekazać je
nauczycielowi, aby mógł wpisać obecność w danym dniu, a Rodzic był
pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.
3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
(najpóźniej do 7.30 rano) oraz niezwłoczne informowanie o zatruciach
pokarmowych i chorobach zakaźnych.
5. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny
podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu
danego roku szkolnego a w przypadku przyjęcia dziecka w trakcie roku
w przeciągu 7 dni od momentu podpisania umowy przyjęcia dziecka do
przedszkola.
6. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i
odbierania dziecka osobiście bądź inne osoby, które zostały wpisane do
karty zgłoszenia dziecka do przedszkola. W przypadkach losowych –
osoby pełnoletnie przez nich pisemnie upoważnione, zapewniające
dzieciom pełne bezpieczeństwo. Osobom nietrzeźwym dziecko nie
będzie oddane.
7. Rodzice mają prawo do:
Zapoznania się z programem i zadaniami przedszkola;
Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów,
sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;
Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu
przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod
udzielania dziecku pomocy;
Wyrażania i przekazywania nauczycielowi lub właścicielowi opinii
na temat pracy przedszkola;
Przebywania w przedszkolu oraz obserwowania zajęć po
wcześniejszej konsultacji z nauczycielem lub właścicielem przedszkola;
Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu
skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i
określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2012 r.

