
Regulamin Przedszkola nr 268 „Słoneczny Promyk” 

 

Przedszkole jest placówką oświatowo-wychowawczą, która zapewnia 

wychowanie i opiekę dzieci w wieku od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.  

Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami 

podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie 

następujących ustaleń:  

 

1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi 

wypełniony i wydrukowany z systemu elektronicznego formularz 

zgłoszenia dziecka do przedszkola. 

2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie 

do niego uczęszczać.  

3. Przedszkole czynne jest w godzinach 7:00 – 17:30 od poniedziałku do 

piątku. 

4. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8:30. Rodzice 

zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli  

o późniejszym przyjściu do przedszkola (dotyczy sytuacji wyjątkowych, np. 

zaplanowana wizyta u lekarza, szczepienie). 

5. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny 17:30.  

6. Dziecko odbierają rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich wskazane  

w pisemnym upoważnieniu. 

7. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien być dłuższy niż 9 godzin 

dziennie. 

8. Do przedszkola przyprowadzane są tylko i wyłącznie dzieci zdrowe. Dzieci, 

u których zaobserwowano objawy infekcji odsyłane są do domu.  

9. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do 

natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola.  

10. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program 

wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego zgodnej z rozporządzeniem 

MEN. 

11. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla 

poszczególnych oddziałów ustalone przez nauczycieli z uwzględnieniem 

potrzeb rozwojowych dziecka. 



12. Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie w postaci 5 posiłków dziennie 

(śniadanie, II śniadanie, obiad-II danie, zupa, podwieczorek). Koszty 

wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców. Stawkę dzienną 

za żywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców. 

13. Nie należy dawać dzieciom do przedszkola dodatkowego pożywienia, 

słodyczy oraz żadnych lekarstw. 

14. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za żywienie 

dzieci oraz comiesięczną składkę na fundusz Radę Rodziców.  

15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do 

przedszkola.  

16. Wszelkie sprawy dotyczące dziecka należy omawiać z nauczycielkami lub 

dyrektorem przedszkola.  

17. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować się 

rozwojem dziecka, jego postępami i zachowaniem, czytać na bieżąco 

wszelkie ogłoszenia dla rodziców. 

18. Z wszelkimi uwagami, sugestiami dotyczącymi działalności przedszkola 

rodzice winni zwracać się bezpośrednio do dyrektora placówki.  


