REGULAMIN
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRZESZOWICACH
1. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu w godz. 6.30 – 17.30.
2. Rodzice w celu usprawnienia organizacji pracy przyprowadzają dzieci najpóźniej do
godz. 8.30.
3. Późniejsze przyjście dziecka / po godz. 8.30/ do przedszkola należy zgłosić dzień
wcześniej lub rano telefonicznie / nr tel.12/357 12 05 „sekretariat”/ - informacja
niezbędna jest przy ustalaniu porcji żywnościowych na dany dzień.
4. Dyrektor może wypowiedzieć umowę na piśmie z dwutygodniowym okresem
wypowiedzenia w przypadku:
a/ zalegania z odpłatnością za usługi przedszkola za okres jednego miesiąca,
b/ innych przyczyn określonych w Statucie Przedszkola.
5. Dziecko 3-letnie w godz. od 12.00-14.00 leżakuje , zatem można je odebrać do
godz.12.00 lub po godz. 14.00.
6. Dziecko będzie wydawane tylko osobom upoważnionym, pełnoletnim.
7. Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim dziecko nie zostanie wydane.
8. Zastrzeżenie rodziców dotyczące zakazu odbierania dziecka przez jednego z rodziców
musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
9. Do przedszkola należy przyprowadzać dziecko całkowicie zdrowe.
10. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom jakichkolwiek leków, a zatem
nie należy ich przynosić.
11. W przypadku zachorowania dziecka na chorobę zakaźną, rodzice zobowiązani są do
powiadomienia przedszkola w trybie natychmiastowym.
12. Ubiór dziecka w przedszkolu powinien być wygodny, nie krępujący ruchów,
przeznaczony m.in. do prac plastycznych, które mogą zniszczyć odzież.
13. Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola zabawek, artykułów spożywczych,
cennych przedmiotów np. biżuterii. Za zaginięcie oraz uszkodzenie w/w przedmiotów
placówka nie ponosi odpowiedzialności.
14. Przedszkole na koszt rodziców i za ich zgodą, co roku ubezpiecza dziecko od
nieszczęśliwych wypadków.
15. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać w każdym miesiącu w
wyznaczonym terminie.
16. Informacje o rezygnacji z przedszkola należy złożyć na piśmie w sekretariacie
przedszkola.
17. Dwa razy do roku /Mikołaj, koniec roku szkolnego/ na teren przedszkola zapraszany
jest fotograf. Zakup zdjęć jest nieobowiązkowy.
18. Wszystkich pracowników a także rodziców i dzieci obowiązuje na terenie przedszkola
poszanowanie wzajemnej godności, kulturalne zachowanie, poszanowanie mienia
przedszkola.
19. W sprawach skarg i wniosków należy zgłaszać się do dyrektora placówki.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.

