
 
 

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA   

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SZCZERBICACH 

§ 65 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 

wieku. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczad 25. 

3. Praca wychowawczo-opiekuocza prowadzone jest na podstawie programu wychowania 

przedszkolnego. 

4. Dzienny czas pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek 

dyrektora zespołu, jednak nie może byd on krótszy niż 5 godzin dziennie. 

5. Godzina zajęd w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą byd prowadzone zajęcia dodatkowe 

finansowane przez rodziców. 

7. Czas trwania zajęd dodatkowych, w szczególności zajęd umuzykalniających, nauki języka obcego, 

religii i zajęd rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 

1) z dziedmi w wieku 3-4 lat – około 15 min. 

2) z dziedmi w wieku 5-6 lat – około 30 min. 

8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dnia, 

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowao dzieci. 

9. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powierza oddział jednemu lub dwóm nauczycielom. 

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby tym oddziałem 

opiekowali się ci sami nauczyciele przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. Do tych 

nauczycieli stosuje się przepisy dotyczące nauczycieli wychowawców. 

10. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący. 

11. Dziecko przebywające w przedszkolu pozostaje w oddziale pod opieką nauczyciela, który 

organizuje zabawy i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem wychowania 

przedszkolnego i miesięcznym planem zajęd. 



 
12. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu pozostaje pod opieką 

osoby prowadzącej te zajęcia. 

13. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola muszą się odbywad przy udziale takiej liczby 

opiekunów, aby zagwarantowad bezpieczeostwo dzieciom. 

14. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola i oddziału przedszkolnego: 

1) dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje rodziców (prawnych opiekunów) o terminie i 

czasie przyprowadzania i odbierania dziecka na tablicy ogłoszeo dla rodziców oraz na pierwszym 

zebraniu z rodzicami; 

2) dziecko może odebrad tylko osoba pełnoletnia, upoważniona przez rodziców (prawnych 

opiekunów) lub wpisana do umowy – karty zgłoszenia dziecka do przedszkola; 

3) nauczyciel może odmówid wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy 

stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnid dziecku 

bezpieczeostwa; 

4) o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora; 

5) rodzice mają obowiązek przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dziecka; 

6) na wniosek jednego z rodziców (prawnych opiekunów) i stosownie do treści prawomocnego 

orzeczenia sądu, dziecko może nie byd wydawane rodzicom; 

7) rodzice przyprowadzają dziecko do sali i oddają pod opiekę nauczyciela; 

8) spóźnienia dziecka do przedszkola należy zgłaszad osobiście lub telefonicznie do godziny 8.00; 

9) dziecko należy odebrad z przedszkola do ustalonej godziny, w przypadku nieodebrania dziecka 

nauczyciel powinien niezwłocznie skontaktowad się z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i 

poinformowad ich o tym fakcie oraz zapewnid mu opiekę do czasu odebrania; 

10) w przypadku gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskad informacji o miejscu 

pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną 

godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia jednostkę policji o niemożności 

skontaktowania się z rodzicami. 

11) Do przedszkola nie wolno przyprowadzad dzieci przeziębionych, zakatarzonych i z innymi 

objawami chorób, w tym górnych dróg oddechowych. 

12) Nauczyciele mają obowiązek zawiadomid niezwłocznie rodziców o zauważonym złym stanie 

zdrowia dziecka wskazującym na początek choroby. 

 

 



 
§ 66 

1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z opłaty za posiłki oraz opłaty za deklarowany 

czas pobytu dziecka w przedszkolu. Wolne od opłaty jest nauczanie i wychowanie w zakresie 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Zasady i terminy odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący. 

3. Pomniejszenie opłaty może byd ustalone zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Nie zgłoszona nieobecnośd dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców z obowiązku uiszczania 

opłaty za świadczenie przedszkola (nie dotyczy dzieci 3 i 4 letnich w roku szkolnym 2014/15). 

5. Przedszkole zapewnia odpłatne posiłki dla dzieci. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu 

przysługuje zwrot kosztów posiłków od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka w 

przedszkolu. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), nadwyżka może zostad zarachowana na 

poczet należności za kolejny miesiąc (nie dotyczy dzieci 3 i 4 letnich w roku szkolnym 2014/15). 


