REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
NIEBIESKIE MIGDAŁY

1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w
godzinach od 6.00 do 17.00, przez 12 miesięcy w roku.
2. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach ustalonych przez
dyrektora przedszkola nie później niż do 8.30.
3. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi – wyklucza się pozostawienie
samego dziecka przed przedszkolem lub w szatni.
4. Grupy są 30 osobowe. Przedszkole zastrzega sobie prawo do powiększenia grupy.
5. W przypadku, kiedy agresywne zachowanie dziecka z powodu nieprawidłowości czy
zaburzeń w rozwoju społecznym stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych
przedszkolaków dyrektor może skreślić dziecko z listy.
6. W przypadku pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 17.00 rodzice wnoszą
dodatkową opłatę w wysokości 10 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut pobytu.
Opłata jest naliczana przez cały miesiąc i rozliczna rachunkiem na początku kolejnego
miesiąca kalendarzowego.
7. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w
odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze
zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach. W
przedszkolu niepodawane są dzieciom żadne lekarstwa, poza przypadkiem, kiedy
dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, a lekarz opiekujący się dzieckiem oraz rodzice
dziecka wyrażą na to pisemną zgodę wraz ze szczegółową informacją o dawkowaniu
lekarstwa.
8. Prośba rodziców dotycząca nie wydawania dziecka jednemu z nich musi być
poświadczona orzeczeniem sądowym.
9. Przedszkole zastrzega sobie prawo do kontroli raz w miesiącu czystości włosów i
głowy dziecka.
10. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów, bądź inne osoby , które
zostały wpisane do kart przedszkolaka i upoważnień do odbioru, bądź po uprzednim

osobistym, pisemnym powiadomieniu przedszkola o zmianie osoby odbierającej
dziecko.
11. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan
zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego
samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do
zabrania dziecka z przedszkola.
12. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali swojego jedzenia czy picia.
13. Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony dzień
tygodnia zgodnie z grupowymi ustaleniami.
14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do
przedszkola.
15. Ze względu na prowadzone w przedszkolu codziennie zajęcia ruchowe, a co za tym
idzie bezpieczeństwo dzieci zabrania się zakładania dzieciom biżuterii a w
szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków, bransoletek, pierścionków itp.
16. Rodzice/opiekunowie ponoszą koszty za nieobowiązkowe grupowe ubezpieczenie
dziecka. Opłata na ubezpieczenie pobierana jest we wrześniu. Szczegółowe
informacje

dotyczące

ubezpieczenia

zostaną

podane

do

wiadomości

rodziców/opiekunów do 15 września każdego roku na tablicy ogłoszeń.
17. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w: szczoteczkę do
zębów, pastę i kubeczek, obuwie domowe, odzież na zmianę. Wszystkie przedmioty
należące do dziecka powinny być podpisane.
18. Przedszkole w następujący sposób wypełnia zadania opiekuńcze:
 Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele,
w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny
pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora.
 Rozkład dnia w przedszkolu ma na celu zapewnienie dzieciom różnorodnych i
zgodnych z ich potrzebami zajęć.
 Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe dzieci codziennie przebywają na świeżym
powietrzu.
 Dzieci, które tego potrzebują, mają zapewnioną możliwość odpoczynku: leżakowanie
lub zajęcia relaksacyjne i wyciszające.

19. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C, w przypadku niższej
temperatury dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony.
20. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel
jest zobowiązany:
 Udzielić pierwszej pomocy, w razie konieczności wezwać pogotowie
 Niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów dziecka
 Niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola
 Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym
niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący, a w przypadku zbiorowego zatrucia
zawiadamia Państwowego Inspektora Sanitarnego.
21. Przedszkole prowadzi własną kuchnię. Wszystkie potrawy przygotowywane są na
miejscu.
Dziecko otrzymuje 3 posiłki dziennie:
 Śniadanie
 Obiad (zupa i drugie danie)
 Podwieczorek
Dzieci nie są zmuszane w przedszkolu do jedzenia. Jeśli dziecko nie zje posiłku, nauczyciel
informuje o tym rodzica/opiekuna.

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, co pomoże w sprawniejszym
funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci.

