
 

 

 
 

                     REGULAMIN PRZEDSZKOLA PYZA I JA 

 

1.Rok przedszkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 30 czerwca. Przedszkole 

funkcjonuje w wakacje  z przerwą, która obejmuje ostatnie 2 tygodnie lipca. 

 

2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 17.30 

 

 

3. Przyprowadzanie dzieci trwa do godziny 9:00; odbiór od godziny 14:00. O godzinie 9:10 

drzwi wejściowe od przedszkola będą zamykane. 

 

4. Spóźnienie dziecka do przedszkola oraz opóźnienie związane z odbiorem dziecka należy 

zgłosić telefonicznie. 

 

5. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby 

upoważnione na piśmie, rodzeństwo powyżej 18 roku życia po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu dyrektora. 

 

6. Do przedszkola nie wolno przyprowadzić dzieci chorych. W uzasadnionych przypadkach 

nauczycielki mogą żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego  

o stanie zdrowia dziecka. 

 

7. Przedszkole wymaga karty szczepień dziecka. 

 

8.W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka rodzice zobowiązani są do 

niezwłocznego zawiadomienia nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora przedszkola. 

 

9. Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli 

nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia. 

 

10. Rodzice za pobyt w przedszkolu wnoszą stałą opłatę miesięczną, stawkę żywieniową. 

Opłaty za przedszkole pobierane są: do 10 -tego każdego miesiąca. Za nieobecność dziecka 

odlicza się stawkę żywieniową. 

 

11. "Dniem z zabawką" jest piątek. Tylko w tym dniu dzieci mogą przynosić swoje ulubione 

zabawki do przedszkola. Należy liczyć się z tym, że zabawki mogą ulec zniszczeniu przy 

wspólnej zabawie. 

 



12. Każde dziecko na swojej półce w szatni powinno mieć podpisane rzeczy na zmianę, 

odpowiednie do każdej pory roku. 

 

13. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i 

chipsów. Dopuszczalne są słodycze w dniu urodzin, pod warunkiem, że są zorganizowane dla 

całej grupy. 

 

14. Na pole wychodzimy codziennie chyba, że:  

- wieje silny wiatr, 

-  pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca 

-  temperatura jest niższa od -10oC, 

-  na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko, 

- jest przekroczona norma smogu 

-  zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz. 

Dziecko przyprowadzone do przedszkola, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może 

wyjść na plac zabaw, spacer. 

 

15. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty i 

Wychowania . 

 

16. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować 

w pierwszej kolejności do nauczycieli – wychowawców. 

 

17. Dyrektor może skreślić dziecko z listy przedszkola, gdy rodzice: 

- nie współpracują z przedszkolem 

- spóźniają się z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka z przedszkola 

- zalegają z opłatami 

- oraz, gdy dziecko nie przestrzega norm społecznych, zagraża bezpieczeństwu innych 

dzieci!!!. 

 

18.Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu 

należy kierować w formie pisemnej do dyrektora przedszkola. 

 

19. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez 

dzieci do przedszkola. 

 

20. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli o zmianie 

telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka. 

 

21. Regulamin uzgodniono z Radą Pedagogiczną. 

 

 

 

 

 


