REGULAMIN
PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO NR 4
im. LEŚNE SKRZATY
W ŁASKU

Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy podajemy do
wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących
przepisów:
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1.

Przedszkole jest czynne w godz. od 6.30 do 16.30 od poniedziałku
do piątku.

2.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Istnieje możliwość przyjęcia dziecka 2,5 – letniego (na dzień 1.IX)
do przedszkola w przypadku posiadania wolnych miejsc.

3.

Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi Wniosek o przyjęcie
kandydata.

4.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają Deklarację o
kontynuacji.

5.

Wnioski oraz Deklaracje przyjmowane są w terminach zgodnych z
harmonogramem rekrutacji podanym na stronie internetowej
przedszkola w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja.

6.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu
Orzeczenia poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

7.

Dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają
ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty
ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

8.

Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć w
sekretariacie przedszkola na piśmie.

9.

Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Rady
Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i
wychowaniu dzieci (sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców).

10.

Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci,
przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których
Rodzice wyrażają takie życzenie.

11.

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe
przynoszone przez dzieci do przedszkola.

12.

Do przedszkola może uczęszczać tylko zdrowe dziecko. Nauczyciel
nie ma prawa podawać lekarstw dzieciom.

13.Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może
nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców,
wyjazd do sanatorium).
14.Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma prawo
skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z
następujących przyczyn:
- nie uiszczenia odpłatności za wyżywienie i opłaty za świadczenia
przedszkola przez okres 1 m-ca,
- dłuższej nieobecności dziecka powyżej 1 m-ca bez
powiadomienia przedszkola o przyczynie tej nieobecności,
- nieprzestrzegania przez rodziców statutu i regulaminu przedszkola. O
zamiarze skreślenia dziecka z listy dyrektor powiadamia rodziców.

15.Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola między godziną 6:30 a
8.15.
Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 7.30 – 12.30.
16.Dziecko powinno być odbierane z przedszkola do godziny 16:30 przez
rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią.
17.Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w
pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor
przedszkola w drodze zarządzenia. Opłaty za świadczenia przedszkola
ustala Rada Miejska w Łasku.
18.Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa i obowiązki wynikające
z Konwencji Praw Dziecka.
19.Dziecko w wieku lat 6 jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne.
20.Rodzice są zobowiązani do uczęszczania na organizowane przez
wychowawców zebrania grupowe.
21.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu
skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i
określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.
22.Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować
się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie
ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.
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23.Opłaty za przedszkole (wyżywienie i godziny ponadprogramowe)
rodzice zobowiązani są uiszczać z góry do 15 dnia każdego
miesiąca przelewem na indywidualne konta bankowe dziecka.
24.Odpisy za dni nieobecne dokonywane są po zakończeniu miesiąca.
25.Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i przedszkola (zapytania, projekty,
zażalenia) powinny być zgłaszane do dyrektora przedszkola.
Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, że
wszystkie podejmowane działania mają na względzie tylko dobro dziecka,
jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny.
Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do
prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 marca 2016 r.
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