Regulamin Niepublicznego Przedszkola Słoneczko

Podstawa prawna:
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658)

•

Statut Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w Czernikowie

1.Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach od 6.30 do 16.30, również w okresie
ferii zimowych i jeden miesiąc w czasie wakacji letnich. Drugi miesiąc w zależności od potrzeb
i zainteresowania większości rodziców.
2.Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych (silny
katar, kaszel).
3.W przedszkolu nie podaje się dzieciom lekarstw.
4.W przypadku choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do natychmiastowego
zawiadomienia o tym fakcie dyrekcji przedszkola.
5.Rodzice oddają dziecko nauczycielowi lub pomocy nauczyciela. Dziecko rozbiera i ubiera w
szatni nauczyciel lub pomoc nauczyciela. Ułatwi to zapewnienie ładu oraz porządku w
przedszkolu. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci korzystamy z systemu zamykania drzwi
wejściowych, dlatego prosimy o poinformowanie o swoim przybyciu za pomocą dzwonka.
6.Opiekę nad dzieckiem z domu do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice lub
upoważniona przez nich na piśmie
dorosła osoba zapewniająca dziecku pełne
bezpieczeństwo( szczegółowe zasady powierzania i odbierania dzieci określa odrębny
regulamin).
7.Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie placówki od momentu
zgłoszenia odbioru dziecka z przedszkola.
8.Nieobecność trwającą dłużej niż tydzień należy usprawiedliwić telefonicznie lub osobiście u
nauczyciela.
9.Wysokość opłaty stałej ustala organ prowadzący, uzależniona jest od długości pobytu
dziecka w przedszkolu w ciągu dnia, jej wysokość podana jest w umowie. Jest ona stała,
niezależna od nieobecności dziecka w przedszkolu.

10.Odpłatność za przedszkole należy uiścić do 15-go każdego miesiąca u pracowników
przedszkola lub na konto przedszkola. Płatność dokonywana jest z góry. Pierwsza wpłata do
15 września br.
11. W przypadku każdej zgłoszonej dzień wcześniej do godz. 8.30 nieobecności dziecka opłata
za wyżywienie podlega odliczeniu w wysokości adekwatnej do trwania nieobecności(za 1
dzień, za 2 dni, 3 dni itd.).
Brak zgłoszenia o nieobecności będzie skutkował brakiem odliczenia. Zgłoszenia telefoniczne
i osobiste przyjmuje osoba odpowiedzialna za przyjmowanie wpłat za wyżywienie. Wpłaty za
wyżywienie należy dokonać w przedszkolu pod koniec miesiąca. Konkretny termin i wysokość
będzie podawana na tablicy ogłoszeń.

12.Dzieci korzystają z cateringu. Do śniadania i podwieczorku otrzymują herbatę/kakao/
kawę zbożową lub inny napój. W przedszkolu dostępna jest dla dzieci woda.
13.Dzieci należy wyposażyć w: zakładane kapcie, szczoteczkę, komplet ubrań na zmianę (w
materiałowym woreczku), małą poduszkę + kocyk do spania(dzieci z grupy najmłodszej, które
będą chciały leżakować, umieszczone w materiałowym woreczku). Rzeczy dzieci należy trwale
podpisać. Rodzice zapewniają dzieciom pastę do zębów oraz chusteczki higieniczne. Dzieci nie
przynoszą do przedszkola plecaków oraz własnych zabawek.
14.Informacje dla rodziców umieszczane są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu , o
najważniejszych sprawach będą także podawane informacje w formie pisemnej dla każdego
dziecka , dlatego prosimy o bieżące zapoznawanie się z podawanymi informacjami.
15.Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez przedszkole,
a także do konsultacji z nauczycielami grup.
16.Plac zabaw służy tylko i wyłącznie dzieciom Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w
Czernikowie do czasu przebywania w przedszkolu (do chwili odebrania go przez rodziców).
Każdy rodzic/ opiekun dziecka ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje dziecko, które
zostało odebrane przez niego z przedszkola a pozostaje nadal na placu zabaw( szczegółowe
zasady pobytu na placu zabaw określa odrębny regulamin).
17.Poszczególne grupy przebywają w przedszkolu w godzinach 6.30-16.30.
W poszczególnych grupach część dzieci przebywa tylko 5h(8.00-13.00), pozostałe dzieci
przebywają powyżej 5h. W związku z mniejszą liczbą dzieci ,które zostają powyżej 5h, po
podwieczorku dzieci będą przebywały w grupach mieszanych. Przy czym liczba dzieci nie
będzie większa niż przewidują to odrębne przepisy.
18.Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu
określa odrębny regulamin.
19.Szczegółowe zasady dotyczące organizacji wycieczek określa odrębny regulamin.

20. Przedszkole posiada stronę internetową: http://sloneczko-przedszkole.com, zapraszamy
też do odwiedzenia nas na facebooku, numer kontaktowy do przedszkola: 883865063.
21. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2018.
22. Regulamin obowiązuje od 01.09.2018.
Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane
zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny,
społeczno –emocjonalny.
Dyrektor

