REGULAMIN
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA SMYKA”
W KRAKOWIE

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

1. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 6:30- 18:00.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola,
są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do
domu.
3. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. W przeciwnym wypadku żaden
pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie
dziecka.
4. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone
przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących
stworzyć zagrożenie.
5. Dziecko

powinno

być

odebrane

z

Przedszkola

do

godziny

18:00

przez

rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią
zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
6. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego
upoważnienia podpisanego przez rodziców z podaniem danych osobowych i numeru
dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru.
7. Ubiór i obuwie dziecka powinno być wygodne, praktyczne i bezpieczne oraz dostosowane
do warunków atmosferycznych.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci
zdrowe i czyste.
9. Rodzice zobowiązani są do pozostawienia w szatni zapasowego ubrania dla dziecka.
10. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.
W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może poprosić
o przedłożenie zaświadczenia lekarskiego.
11. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka
i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać
wyłącznie na piśmie (tylko wtedy będą przestrzegane).

12. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
13. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego
zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
14. W poszczególnych oddziałach wiekowych w godzinach od 9:30 do 14:30 realizowana jest
podstawa programowa.
15. W wyznaczonym w organizacji pracy przedszkola czasie, dzieci z oddziałów łączonych
przechodzą

po

przeliczeniu

wraz

z

nauczycielem

do

swojej

sali

(oddział łączony 6:30- 8:45; 15:30- 18:00)
16. Dzieci korzystają z łazienki wg wprowadzonych przez nauczyciela zasad.
17. Przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego nauczyciel przypomina o zasadach
bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
18. W szatni dzieci przebywają pod opieką nauczyciela i pomocy nauczyciela.
19. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być
organizowane zajęcia dodatkowe.
20. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie
do 10 każdego miesiąca z góry.
21. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone
do przedszkola.
22. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów i procedur
związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

