
  REGULAMIN PRZEDSZKOLA  

         „SOWY I SÓWKI” 

         Dwujęzyczne Dzieci 

 

      Postanowienia wstępne 

              Przedszkole działa w oparciu o zasady sformułowane w Statucie Przedszkola oraz w 

oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

Postanowienia ogólne 

Nauczyciele, rodzice i opiekunowie prawni dzieci przebywający na terenie 

Przedszkola są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także 

regulaminów pomieszczeń wydzielonych, o ile z nich korzystają. 

 

Czas pracy Przedszkola 

Przedszkole czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 

6.30 do 16.30. 

Rodzice i opiekunowie mogą być obciążeni dodatkową opłatą w wysokości 50 zł, 

każdorazowo, za odbiór dziecka po godzinie 16.30, bez wcześniejszego powiadomienia 

personelu Przedszkola.  

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka w Przedszkolu, w sytuacji niemożności 

odebrania dziecka na czas i po wcześniejszym powiadomieniu personelu oraz za dodatkową 

opłatą 15 zł, za każdą rozpoczętą godzinę. 

 

Przyprowadzanie dzieci 

Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani przyprowadzić dziecko do godziny  8.30.  

Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do informowania o nieobecności dziecka najpóźniej 

do godziny 20.00 dnia poprzedzającego nieobecność poprzez aplikację LiveKid. W dniach 

wolnych (weekend), rodzice zobowiązani są do przekazania informacji o nieobecności 

dziecka do godziny 20.00 w niedzielę.  

Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzenia zdrowego dziecka. 

 



Porządek i dyscyplina 

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci do czasu 

odebrania ich przez rodziców lub opiekunów.  

Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do ustnego poinformowania o zamiarze odebrania 

dziecka. 

Rodzice lub opiekunowie, po odebraniu dziecka od nauczyciela, biorą pełną 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Ponowne wejście na plac zabaw jest możliwy 

tylko w obecności rodzica lub opiekuna.  

Za szkody wyrządzone przez dzieci, w sytuacjach o których mowa wyżej (po odebraniu 

dziecka od nauczyciela), odpowiadają rodzice lub opiekunowie.  

 

Zajęcia dodatkowe 

Przedszkole zaproponuje dzieciom wybór zajęć dodatkowych. Zapisanie dziecka na zajęcia 

dodatkowe zobowiązuje rodziców lub opiekunów do ich opłacenia za cały miesiąc.  

Wykreślenie dziecka z wybranych zajęć może nastąpić na koniec miesiąca przed terminem 

zapłaty za kolejny miesiąc.  

 

Odebranie dziecka 

Dziecko może być odebrane z Przedszkola przez inną osobę niż rodzice lub opiekunowie pod 

warunkiem złożenia przez rodziców specjalnego upoważnienia w formie pisemnej. 

 

Wychowankowie i ich rodzice oraz opiekunowie 

Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka wychowankowie w Przedszkolu mają prawo do 

właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego , 

zgodnie z zadami higieny pracy umysłowej, a szczególnie: 

 – dostosowania czasu zajęć i zabaw do wieku i możliwości psychoficzycznych dzieci, 

– organizowania zabaw i zajęć na powietrzu z wykorzystaniem sprzętu terenowego, 

zapewnienie bezpieczeństwa pobytu w Przedszkolu, 

– ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy psychicznej i fizycznej oraz 

ochrony i poszanowania jego godności osobistej, 

–  życzliwego i podmiotowego traktowania podczas pobytu w Przedszkolu. 

 

Wychowankowie i ich rodzice oraz opiekunowie 

Rodzice i opiekunowie prawni mają prawo do: 



– znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych, 

– uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć, podejmowania 

prób, niepowodzeń, 

– uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych, realizowanych w 

Przedszkolu oraz w domu, 

– uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka, 

 – wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki, 

–  pobytu na terenie placówki w fazie adaptacji dziecka w grupie, 

– uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców (opiekunów) i dzieci, 

 – udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych. 

Rodzice i opiekunowie prawni mają obowiązek: 

– zapoznanie się ze Statutem i Regulaminem Przedszkola, 

– przyprowadzania zdrowego dziecka w porze pozwalającej na pełne uczestnictwo w 

zajęciach dydaktycznych, nie później niż o godzinie podanej do wiadomości na tablicy 

ogłószeń (8.30),  

– powiadomienia o nieobecności dziecka do godziny 20.00 dnia poprzedzającego w aplikacji 

LiveKid. W przeciwnym razie nie będzie przysługiwał zwrot stawki żywieniowej w danym 

dniu, 

– osobistego odbierania dziecka przedszkola z przedszkola w godzinach pracy placówki, 

Dzieci mogą być również odbierane przez osoby pełnoletnie, które mogą przejąć 

odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo, po wcześniejszym 

upoważnieniu ich na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych, 

– osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. 

 

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Sowy i Sówki”. Dwujęzyczne Dzieci. 

mgr Violetta Orczykowska 


