REGULAMIN PRZEDSZKOLA
Opracowany na podstawie Statutu Przedszkola w Ciechanowcu.
Wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2018 dyrektora Przedszkola w Ciechanowcu
z dnia 12.02.2018 r.
§1
Na terenie przedszkola, w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad
dziećmi współpracują ze sobą dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna, rada rodziców
i pracownicy obsługi.
§2
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się według podanych przez organ
prowadzący
terminów
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego
i uzupełniającego oraz na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku złożonego
wraz z wymaganymi dokumentami w podanych terminach.
§3
1. Przedszkole jest czynne w godzinach 630 – 1630.
2. Dzieci przyprowadza się do godziny 830. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego
informowania nauczycieli o późniejszym niż 830 przyjściu dziecka do przedszkola.
3. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy – wyklucza się
pozostawienie samych dzieci przed przedszkolem, w szatni lub przed salą zajęć.
4. Na bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu przeznacza się pięć godzin dziennie,
od 800 do 1300.
5. Realizacja treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
odbywa się przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie zajęć
kierowanych i niekierowanych.
6. Dzieci są odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby pełnoletnie
wskazane przez rodziców w upoważnieniu.
7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających. Fakt, że rodzic/prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczyciel wydający dziecko.
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka określa Procedura
przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
8. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych
oraz numerów telefonów kontaktowych.
9. Informację o rezygnacji dziecka z uczęszczania do przedszkola należy złożyć
u dyrektora przedszkola na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem.

§4
1. Do przedszkola uczęszczać może tylko dziecko zdrowe. W przypadku wątpliwości
co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego
od rodziców/prawnych opiekunów.
2. Nauczyciel nie może podawać dziecku żadnych leków.
3. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej oraz alergii pokarmowej dziecka rodzice
zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora
lub wychowawcę.
§5
Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe
przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową przedszkola.
§6
1. W przedszkolu istnieje możliwość zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia w każdym roku pobytu dziecka
pokrywają rodzice.
2. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do
15-go, każdego miesiąca.
3. Dziecko może być skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
w następujących przypadkach:
a. nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc;
b. nieregularnego dokonywania odpłatności, zalegania z odpłatnością,
c. nieprzestrzegania
przez
rodziców
postanowień
Statutu
Przedszkola
w Ciechanowcu.
4. W przedszkolu funkcjonują dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa
w przedszkolu, zasady przyprowadzania i odbierania dzieci, organizowania spacerów
i wycieczek.
Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie
podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój
umysłowy, fizyczny i społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie, stworzymy
naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

