REGULAMIN
PRZDSZKOLA NR 1
w Opalenicy
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
2. Statut Przedszkola Nr 1
3. Uchwała Rady Miejskiej w Opalenicy w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola
Postanowienia ogólne
1. Przedszkole obejmuje opieką dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą
dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które w danym roku
kalendarzowym kończą 3 lata, nie wymagające specjalnej opieki.
3. W przedszkolu utworzone są oddziały 5-cio i całodzienne.
4. Przedszkole czynne jest w godzinach:
a) w oddziałach 5-ciogodzinnych – 7.00-12.00 i 12.15-17.15
b) w oddziałach całodziennych – 5.30-16.30
Obowiązki i prawa rodziców
1. Do przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów i
2.

3.
4.
5.

są przez nich odbierane w określonych wyżej godzinach.
Do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe, wolne od wszawicy i
chorób zakaźnych. Dzieci, u których stwierdza się chorobę pozostają w
domu pod opieką rodziców do momentu całkowitego wyleczenia.
W przedszkolu istnieje zakaz podawania wszelkich leków, nawet za
zgodą rodziców.
W przypadku choroby dziecka wszystkie dni nieobecności zostaną
odliczone od stawki żywieniowej i godzinowej
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ustalana jest przez organ
prowadzący przedszkole – Gminę Opalenica i ogłaszana uchwałą Rady
Miejskiej. Opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę powyżej czasu realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5
godzin.
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6. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu należy regulować w terminach

wyznaczonych przez dyrektora lub intendenta przedszkola.
7. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w niezbędne przybory
do zajęć wg. aktualnych potrzeb związanych z realizacją programu
dydaktyczno – wychowawczego oraz rzeczy osobiste, tj.:
a) dzieci 3 letnie: bieliznę zastępczą, poduszkę i poszewkę na koc o
wymiarach 110/150
b) dzieci 4,5,6 letnie; strój gimnastyczny
c) wszystkie dzieci: miękkie obuwie.
8. Ubiór dziecka w przedszkolu powinien być wygodny i niekrępujący jego
ruchów.
9. Wszystkie sprawy związane z wychowaniem i nauczaniem dzieci należy
wyjaśniać z nauczycielami prowadzącymi grupę.
10. Rodzice mają prawo w ciągu całego roku szkolnego kontaktować się z
nauczycielami w celu uzyskiwania informacji o postępach, osiągnięciach
lub trudnościach swojego dziecka.
11. Rodzice mają prawo w każdej chwili wejść na teren placówki w celu
rozwijania kontaktów z nauczycielami.
12. Rodzice powinni zapoznawać się z zagadnieniami, znajdującymi się na
gazetkach umieszczonych w holu i korytarzach przedszkolnych.
13. Rodzice mają obowiązek brać udział w zebraniach organizowanych w
przedszkolu.
14. Rodzice winni włączać się w ulepszenie warunków pracy przedszkola
oraz realizację planów i programów dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczych.
15. Wnioski, uwagi, skargi związane z pobytem dzieci w przedszkolu należy
kierować do dyrektora przedszkola.
Postanowienia końcowe
1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy
przynoszone do przedszkola.
2. Drzwi przedszkola są zamykane w godzinach:
a) w oddziałach całodziennych 9.00 – 14.00
b) w oddziałach 5-godzinnych 7.30 – 11.30 i 12.45 – 16.45
3. Przedszkole czynne jest przez cały rok. W okresie przerw świątecznych,
ferii zimowych i wakacji letnich rodzice proszeni są o wcześniejsze
zgłaszanie obecności dziecka w przedszkolu w tych terminach.
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