REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
,,EDU KIDS’’
I.

Cele

1. Profesjonalna opieka nad Dzieckiem i wsparcie jego rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi.
2. Ukierunkowanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
3. Wykształcenie prawidłowych nawyków i cnót.

II.

Zadania.

1. Publiczne Przedszkole ,,Edu Kisd’’ sprawuje funkcję opiekuńczo – wychowawczą i edukacyjną.
2. Personel Publicznego Przedszkola pracuje zgodnie z wartościami domu rodzinnego.
3. Publiczne Przedszkole stwarza warunki do uczestnictwa Dzieci w realizowaniu się
i wypowiadaniu w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

III.

Organizacja.

1. Publiczne Przedszkole otwarte jest w dni robocze od 6:00 do 17:00.
2. Publiczne Przedszkole działa przez cały rok.
3. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy wraz ze sposobem
jej wykonania – wyżywienie ustalone jest indywidualnie.
4. W ciągu roku występować będą dni, w których Publiczne Przedszkole będzie nieczynny (święta, przerwy
świąteczne, dni ustawowo wolne od pracy). Rodzice będą o nich na bieżąco informowani osobiście, bądź poprzez
informacje na tablicy ogłoszeń.
5. Dyrekcja przedszkola zastrzega sobie prawo do zamknięcia placówki na jeden dzień roboczy, w przypadku, gdy
wypada on pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz jednorazowo na 5 dni w czasie wakacji
letnich przy wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicami.
6. Każdego dnia Dzieci jedzą 3 posiłki główne, przekąski i napoje.
7. Organizację pracy w ciągu dnia określa rozkład dnia, ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
8. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe Dziecko.
9. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie będzie przyjęte (decyduje Dyrektor Przedszkola lub Organ
prowadzący).
10. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego osobistego odbioru jak najszybciej
– do 60 minut. Po tym czasie personel w trosce
o zdrowie Dziecka wezwie lekarza lub pogotowie – koszty ponoszą rodzice.
11. Nie podajemy Dzieciom lekarstw, nawet w przypadku wyraźnej sugestii Rodziców.
12. Rodzice zobowiązani są do informowania nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci (koniecznie podać listę
alergenów – szczególnie pokarmowych).
13. Rodzice zobowiązani są do sprawdzania stanu czystości swojego dziecka
14. Jedynymi osobami upoważnionymi do odbioru Dziecka są jego rodzice lub opiekunowie prawni lub (osoby
pisemnie przez nich upoważnione).
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15. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości (na życzenie rodzica) pozostawienia dziecka w
przedszkolu w czasie rekreacji na świeżym powietrzu.
16. Personel Publicznego Przedszkola może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej
odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie
zapewnić Dziecku bezpieczeństwa. Personel Przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko na terenie placówki
do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub
upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel Przedszkola ma prawo wezwać Policję.
17. Wyżywienie w Publicznym Przedszkolu:
1) Posiłki główne dla dzieci przywożone są przez wyspecjalizowaną firmę cateringową. W Publicznym
Przedszkolu sami nie gotujemy – podajemy posiłki przygotowane przez catering.
2) Za przygotowane posiłki odpowiada firma dostarczająca (cateringowa).
18. W przypadku braku wpłaty opłat za pobyt dzieci w placówce w terminie Rodzicom nie przysługuje zwrot
wynikający z obliczeń stawki żywieniowej z tytułu nieobecności Dziecka.
19. W przypadku nieobecności Dziecka, zgłoszonej najpóźniej pierwszego dnia nieobecności do godz. 17:00
odliczona jest stawka żywieniowa za każdy kolejny dzień jego nieobecności.
20. Zwroty za wyżywienie przysługują tylko za dni zgłoszone.
21. Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania Publicznego Przedszkola będą przekazywane na tablicy ogłoszeń.
22. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy - wyklucza się pozostawienia samych dzieci przed
przedszkolem lub w szatni.
23. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez
rodziców przed wejściem do budynku, w szatni lub przed salą zajęć.
24. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Przedszkola pod opieką Rodzica lub
osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzania do
momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbierania Dziecka, od
momentu zabrania go z grupy.
25. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie
nauczyciela go okazać.
26. W trakcie uroczystości przedszkolnych, tj. Bal Karnawałowy, Spotkanie Jasełkowe , Dzień Babci, Dzień Mamy,
Festyn, zakończenie roku szkolnego itp. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa równocześnie na
nauczycielu jak i rodzicach (opiekunach prawnych);
27. Po zakończeniu programu artystycznego, uroczystości w momencie obecności rodziców odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie jego rodzice, (prawni opiekunowie).
28. W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców (Festyn) dzieci są
pod wyłączną opieka swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność jego za
bezpieczeństwo.
29. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania furtki na placu zabaw oraz drzwi wejściowych dla
bezpieczeństwa wszystkich dzieci.
30. Dzieci łączone są w grupy. Jako kryterium brany pod uwagę jest wiek, stopień samodzielności i potrzeby
rozwojowe Dziecka.

IV.

Ogólne zasady pobytu Dziecka w Publicznym Przedszkolu.

1. Publiczne Przedszkole ,,Edu Kids’’ - zwany dalej Przedszkolem – świadczy opiekę nad Dziećmi w wieku od 2,5
roku do 6 lat.
2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy wraz ze sposobem
jej wykonania:
1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
2) z tytułu nieobecności dziecka zgłoszonej dnia poprzedniego do godziny 17.00 następuje zwrot kosztów
w wysokości dziennej stawki żywieniowej,
3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków:
a) śniadanie,
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

V.

b) śniadanie, obiad,
c) śniadanie, obiad, podwieczorek,
d) obiad, podwieczorek.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za
usługi świadczone przez przedszkole do 5-ego każdego miesiąca.
Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w
ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Przedszkolu, Rodzice powinni poinformować na piśmie Organ
Prowadzący z miesięcznym wyprzedzeniem.
Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija miesięczny okres
wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodziców jak i Organu Prowadzącego. W obu przypadkach
obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Publicznym Przedszkolu.
Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć z zajęć prowadzonych
z ich dziećmi na stronie internetowej przedszkola www.edukids-bogdanowo.pl oraz na portalu internetowym
https://www.facebook.com
Wyprawka – Rodzice są zobowiązani do jej przyniesienia w pierwszym dniu pobytu Dziecka w Niepublicznym
Przedszkolu (spis rzeczy otrzymuje każdy Rodzic z chwilą zapisania Dziecka do Przedszkola).

Prawa Rodziców.

Rodzice mają prawo do:
1. Poznania treści statutu przedszkola.
2. Pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego rozwoju oraz zachowaniu
w grupie.
3. Pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
4. Pomocy w kontaktach ze specjalistami.
5. Kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub
problemów.
6. Uczestniczenia w zajęciach pokazowych, zebraniach, warsztatach, imprezach
i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
7. Przekazywania uwag, pomysłów i opinii Dyrektorowi
8. Współuczestniczenia w życiu przedszkola.

VI.

rozwiązywania

Obowiązki Rodziców lub Opiekunów prawnych.

Rodzice zobowiązani są do:
1. Wypełnienia Karty zgłoszeniowej i informacyjnej, która stanowi integralną część umowy.
2. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
3. Terminowego uiszczenia opłat.
4. Współpracy i przestrzegania regulaminu Niepublicznego Przedszkola w procesie opiekuńczo – wychowawczym i
dydaktycznym.
5. W przypadku nieobecności dłuższej jak 5 dni roboczych spowodowanej przeziębieniem lub chorobą, na prośbę
Przedszkola dostarczyć każdorazowo zaświadczenie lekarskie, że Dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do
placówki.
6. Przestrzegania zarządzeń Niepublicznego Przedszkola mających na celu dbałość
o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich Dzieci uczęszczających do placówki, w tym zasad związanych z
przyprowadzaniem zdrowych dzieci do Przedszkola
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

i informowaniem personelu Przedszkola o aktualnym stanie zdrowia Dziecka
w momencie przyprowadzania go do Przedszkola.
Niezwłocznego informowania o chorobach, w tym chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych u dziecka
Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.
Wprowadzania dziecka do budynku i przekazywania go pracownikowi przedszkola.
Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych
z nauczycielami.
Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
Obowiązkiem Rodziców jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

VII.

Prawa dziecka.

Dzieci mają prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem
psychofizycznym.
2. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej".
3. Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.
4. Poszanowania godności osobistej.
5. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
6. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
7. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
8. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia,
narodowość, akceptowanie ich potrzeb.

VIII.

Obowiązki dziecka.

Dzieci zobowiązane są do:
1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
3. Szanowania wytworów innych dzieci.
4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
7. Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
8. Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
9. Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

IX.

Zadania nauczyciela

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.
2. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania.
3. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o zestaw programów wychowania
przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość.
4. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności oraz zainteresowań.
5. Prowadzi obowiązkowe obserwacje pedagogiczne, mające na celu poznanie dzieci
i stymulowanie ich rozwoju.
6. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić diagnozę dojrzałości szkolnej dla dzieci 5, 6 letnich. Wyniki diagnoz
przedstawia rodzicom.
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7. Nauczyciel ma prawo wyboru Programu Wychowania Przedszkolnego, programu nauczania oraz podręcznika
spośród zestawu programów i podręczników dopuszczonych do użytku przez MEN.

X.
1.

Postanowienia końcowe.
W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Organem
Prowadzącym, a Rodzicami.

Zgadzam się z zapisami regulaminu.

Bogdanowo, dnia ..................................

……………………………………………….…………………….
Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego
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