Regulamin Przedszkola im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miękini
1. Przedszkole pracuje w godz. 6.30 – 17.00.
2. Dzieci przyprowadzać należy do godz. 8.00. Dzieci, które nie będą przyprowadzone do godz.
8.00 nie będą przyjmowane do przedszkola!!! (W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się
spóźnienie do godz. 8.15).
3. Powtarzające się nieprzestrzeganie przez rodziców godzin przyprowadzania i odbierania dziecka
(trzykrotne – po sporządzeniu notatki służbowej podpisanej przez nauczyciela i rodzica, po
upomnieniu ustnym rodziców przez dyrektora Zespołu, a następnie wysłaniu do rodziców lub
doręczeniu pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu czy w razie konieczności po
zasięgnięciu w sytuacji problemowej opinii psychologa lub odpowiednich instytucji
zewnętrznych – GOPS, PP – P, negocjacjach i przedstawieniu członkom Rady Pedagogicznej
sytuacji powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka) skutkować będzie skreśleniem
z listy przedszkolaków i rozwiązaniem umowy o świadczeniu usług.
4. O ewentualnym późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest
poinformować telefonicznie, poprzez e-dziennik lub poprzedniego dnia wychowawcę lub
zostawić taką informację w sekretariacie szkoły – 71/7360071.
5. W okresach niskiej frekwencji dzieci (okresach przedświątecznych, ferii zimowych i letnich i
innych dniach wskazujących na możliwość niskiej frekwencji, np. „długie weekendy”) rodzice
zobowiązani są do pisemnego zadeklarowania czy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola
wraz z określeniem godzin pobytu. Jeśli nie wypełnią odpowiedniej deklaracji, dziecko nie
będzie przyjmowane do przedszkola.
Rodzice, którzy nie zgłoszą nieobecności dziecka w dniach deklarowanych ponoszą pełną
opłatę za pobyt i wyżywienie.
6. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości
dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten
temat, a także pozostawać do dyspozycji nauczyciela pod wskazanym numerem telefonu w
razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że nie jest ono
zdrowe – przeziębienie, katar, uporczywy kaszel, podejrzenie gorączki, wymioty, nudności,
wysypka, zmiany skórne, zapalenie spojówek, złamanie, rana, szwy lub rana po ich ściągnięciu.

8. W przedszkolu nie ma możliwości podawania dzieciom żadnych leków (paraleków, witamin,
syropów, itp.)
9. Przedszkole realizuje podstawę programową w godz. 8.00 - 13.00
10. W przedszkolu wprowadza się 9 stałych godzin odbioru dziecka: 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00. Rodzice są zobowiązani do poinformowania wychowawcy o
realnych godzinach odbierania dzieci.
11. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców i osoby upoważnione przez rodziców na
piśmie. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku
pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców. Wypełnione upoważnienie z wykazem
osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice składają osobiście u nauczyciela
grupy na początku roku szkolnego.
12. W przypadku odbierania dzieci z placu zabaw, rodzic lub osoba przez nich upoważniona, są
zobowiązani podejść do nauczyciela i poinformować go o odbiorze dziecka z przedszkola.
13. W sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie, że osoba odbierająca dziecko może znajdować się pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających, dziecka nie wydaje się i powiadamia
odpowiednie instytucje.
14. W sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka, przedszkole powiadamia odpowiednie
instytucje.
15. Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów
(praca, dom).
16. Rodzice zobowiązani są do terminowego (do 10 dnia danego miesiąca) uiszczania odpłatności
za przedszkole. W przypadku zalegania z opłatami, dziecko może być skreślone z listy
wychowanków.
17. Informacji dotyczących dziecka udziela personel pedagogiczny.
18. Zabronione jest samowolne umieszczanie na tablicy informacyjnej przedszkola ogłoszeń,
reklam, itp.

Regulamin Przedszkola im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miękini został opracowany na podstawie Statutu Przedszkola.
Regulamin Przedszkola im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miękini został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08 stycznia
2020r., wchodzi w życie z dniem 08 stycznia 2020r.
Aktualizacja z dnia 01 września 2020r.

