
           REGULMIN PRZEDSZKOLA ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBICZNIE 

                            Obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014 

1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30do 16.00 dla 

grupy 9,5- godzinnej. Dla pozostałych dzieci od 8.00 do 13.00 

2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci realizujących obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego  do godziny 8.00, natomiast pozostałe 

dzieci do 8.30  i odbierania w ustalonych porach, począwszy od godziny 12.30. 

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

upoważnione na piśmie. 

4. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel 

zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić 

wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze 

upoważnień telefonicznych. 

5. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

6. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym. 

7. Nieodebranie dziecka do godziny 16.00 powoduje uruchomienie  „procedur  

dotyczących postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola lub 

zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki ”.  

8. Do przedszkola nie wolno przyprowadzić dzieci chorych. W uzasadnionych 

przypadkach nauczycielki mogą żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego  

o stanie zdrowia dziecka. 

9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka                   

i udzielanie wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne 

należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie. 

10. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka rodzice zobowiązani 

są do niezwłocznego zawiadomienia nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora 

przedszkola. 

11. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka  

w przedszkolu w ustalonych terminach. 

12. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie              

do dyrektora lub nauczycieli prowadzących grupę przed rozpoczęciem miesiąca. 

13. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni 

kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli – wychowawców. 

14. Dzieci mogą przynosić zabawki w wyznaczonym przez wychowawcę dniu. 

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione do przedszkola 

15. Wszystkie dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku 

roku szkolnego. 

16. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez 

dzieci do przedszkola. 

17. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli o zmianie 

telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka. 

18. Regulamin uzgodniono z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

 
Regulamin zaopiniowany pozytywnie przez Radą Pedagogiczną w dniu 12.02.2014 r.  

 


