Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 3/2017 z 22 lutego 2017 r.
REGULAMIN 2017/2018

§1
CYKL ZAJĘĆ
RODZAJ ZAJĘĆ

CZĘSTOTLIWOŚĆ
(w okresie od września do czerwca)

zajęcia edukacyjne

codziennie

w oparciu o wyd. zatw. przez MEN
zajęcia związane z realizacją następujących
bloków tematycznych: plastyka, przyroda,

1 raz w tygodniu każde

czytelnictwo, informatyka, lego edukacja
język angielski

dwa razy w tygodniu

basen

raz w miesiącu

wydarzenia przedszkolne

zgodnie z harmonogramem

zewnętrzne i wewnętrzne
badania przesiewowe, diagnozy:

3 razy w roku

logopedyczna oraz postawy ciała
współpraca
z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną

wg potrzeb

§2
OPŁATY
1. Wysokość wszelkich opłat związanych z funkcjonowaniem przedszkola ustalana będzie
w formie Cennika przez dyrektora placówki na każdy rok przedszkolny w terminie do końca
marca roku poprzedzającego nowy rok przedszkolny. Ustalona kwota podana zostanie
do publicznej wiadomości poprzez publikację na tablicy ogłoszeń przedszkola, stronie www
przedszkola oraz indywidualnie każdemu rodzicowi, którego dziecko uczęszcza aktualnie do
przedszkola.
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§3
WYŻYWIENIE
1. Dziecko otrzymuje 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz napoje przez
cały dzień.
2. Istnieje możliwość wyboru diety szczególnej: bezmlecznej, bezjajecznej, bezglutenowej.
§4
OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
1. Przedszkole czynne jest w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach od 7.00 do
17.00 (24 grudnia – od 7.00 do 13.00), przez 11 miesięcy w roku (z przerwą w okresie
wakacyjnym – od drugiego tygodnia do końca sierpnia).
2. Grupy są maksymalnie 15 – osobowe.
3. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów) bądź inne osoby, które
zostały

wpisane

do

Karty

Przedszkolaka

bądź

po

uprzednim

osobistym

powiadomieniu przedszkola o zmianie osoby odbierającej dziecko.
4. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan
zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego
samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy, rodzice zobowiązani są do
zabrania dziecka z przedszkola.
5. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w
odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze
zdrowiem dzieci (miedzy innymi szczepień ochronnych) spoczywa na rodzicach.
6. W przedszkolu nie są podawane dzieciom żadne lekarstwa, poza przypadkiem kiedy
dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, a lekarz opiekujący się dzieckiem oraz rodzice
dziecka wyrażą na to pisemną zgodę wraz ze szczegółową informacją o dawkowaniu
lekarstwa.

Przedszkole Niepubliczne Kraina Dziecka
ul. Jodłowa 3, 16-001 Ignatki – Osiedle

