REGULAMIN
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„ANIOŁA STRÓŻA”
Al. 1000-lecia 15a, Czersk

Zasady pobytu dziecka w przedszkolu:
1. Dziecko ma zagwarantowaną dziewięciogodzinną opiekę od poniedziałku do piątku
każdego tygodnia, w godzinach 7:00- 17:00, przez 12 miesięcy w roku, z wyłączeniem
przerw ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami oraz sytuacji
spowodowanych działaniem „siły wyższej” (np. zagrożenie powodziowe itp.).
2. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie przekracza 25 dzieci.
Przedszkole informuje, że przy odpowiednio niskiej frekwencji w godzinach porannych
(do 8:30) i popołudniowych (od 14:00) zajęcia przedszkolne mogą odbywad się w grupach
łączonych.
3. W przypadku pobytu dziecka w Przedszkolu po godzinie 17:00, Rodzice wnoszą
dodatkową opłatę w wysokości 10,00 zł za każde rozpoczęte 30 min pobytu. Taka sama
stawka obowiązuje za przekraczanie 9-h dziennego pobytu. Opłata jest naliczana przez
cały miesiąc i rozliczana na początku kolejnego miesiąca kalendarzowego.
W szczególnych przypadkach Przedszkole może odstąpid od naliczania w/w opłaty na
podstawie osobnych ustaleo i wyjaśnieo.
4. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialnośd za wykonanie
w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze
zdrowiem dzieci, takich jak szczepienia ochronne, badania okresowe itp., spoczywa na
rodzicach. W Przedszkolu nie są podawane dzieciom żadne lekarstwa, poza szczególnymi
przypadkami, kiedy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, lekarz opiekujący się dzieckiem
oraz Rodzice (Opiekunowie prawni) dziecka wyrażą na to pisemną zgodę, wraz ze
szczegółową informacją o dawkowaniu lekarstwa lub przeprowadzaniu terapii. W takich
szczególnych przypadkach wymagane jest pisemne porozumienie pomiędzy Rodzicami
(Opiekunami prawnymi), a Dyrektorem Przedszkola, co do zakresu działao medycznych.
5. Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do Przedszkola w danym dniu jest dobry
stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzone zostaną pewne objawy chorobowe,
ewentualnie samopoczucie dziecka będzie wskazywało na stan chorobowy, Rodzice
zobowiązani są do niezwłocznego zabrania dziecka z Przedszkola, w celu ochrony innych
dzieci przebywających w placówce.

6. Dzieci mogą byd odbierane tylko przez Rodziców (Opiekunów), bądź przez inne wskazane
osoby, które zostały wpisane do kart zgłoszeniowych przedszkolaka. Podczas odbioru
dziecka z Przedszkola będzie sprawdzany dowód osobisty osoby odbierającej.
7. Dzieci, ze względów sanitarno- epidemiologicznych, nie mogą przynosid do Przedszkola
jedzenia.
8. Do Przedszkola dzieci mogą przynosid ulubionego pluszaka lub inną zabawkę.
9. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wartościowe rzeczy
przynoszone do Przedszkola.
10. Ze względu na prowadzone w Przedszkolu codziennie zajęcia ruchowe, a co za tym idzie
bezpieczeostwo dzieci, prosimy o nie zakładanie dzieciom żadnej biżuterii, na czas
pobytu dziecka w Przedszkolu.
11. Rodzice ponoszą koszty za obowiązkowe ubezpieczenie dziecka. Opłata na ubezpieczenie
pobierana jest przy pierwszej opłacie czesnego na dany rok przedszkolny. Szczegółowe
informacje dotyczące ubezpieczenia zostaną podane do wiadomości Rodziców
(Opiekunów) do 15 września każdego roku na tablicy ogłoszeo.
12. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w: pastę i szczoteczkę do zębów, obuwie
domowe, odzież na zmianę w podpisanym woreczku. Jeżeli zachodzi taka potrzeba
również jednorazowe pieluszki i chusteczki nawilżające.
13. Przedszkole w następujący sposób wypełnia zadania opiekuocze:
 opiekę nad dziedmi w trakcie całego ich pobytu sprawuje nauczyciel, pomoc
nauczyciela lub podczas zajęd dodatkowych instruktor. W wyjątkowych sytuacjach
krótkotrwałą opiekę nad dziedmi może sprawowad inny pracownik Przedszkola
wyznaczony przez osoby uprawnione,
 rozkład dnia w Przedszkolu ma na celu zapewnienie dzieciom różnorodnych
i zgodnych z ich potrzebami zajęd,
 jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, to dzieci codziennie przebywają na
świeżym powietrzu,
 dzieci, które tego potrzebują, mają zapewnioną możliwośd odpoczynku:
leżakowanie, zajęcia relaksacyjne lub wyciszające.
14. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścid w nieprzekraczalnym terminie do 15
dnia każdego miesiąca z góry.
15. Wpisowe jest opłatą jednorazową, na rok pobytu Dziecka w placówce. W przypadku
rezygnacji z usług nie podlega zwrotowi.
16. Umowa może byd rozwiązana przez każdą ze stron z co najmniej 2-tygodniowym
okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Informację dotyczącą
rezygnacji z korzystania z usług Przedszkola należy złożyd u Dyrektora placówki na piśmie.

Codzienne wyżywienie:
1. Dziecko w ramach stawki żywieniowej otrzymuje 3 posiłki dziennie.
2. Dzieci są zachęcane do jedzenia, nie zmuszane. Jeśli jednak dziecko nie zje znaczącej
części posiłku, nauczyciel każdorazowo poinformuje o tym Rodzica (Opiekuna) dziecka.
3. Jeżeli dziecko posiada alergię pokarmową, Rodzice są zobowiązani do skutecznego
powiadomienia o tym fakcie w karcie zgłoszenia dziecka.
4. W przypadku zgłoszonej nieobecności Dziecka, gdy nieobecnośd została zgłoszona nie
później niż do godz. 14:00 dnia poprzedzającego, nie jest naliczana dzienna stawka
żywieniowa.

Wszystkich pracowników Przedszkola oraz Rodziców i Opiekunów obowiązuje takt
i kultura we wzajemnych kontaktach.

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. Przestrzegając go obopólnie
stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego
dzieciostwa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia funkcjonowania placówki.

