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REGULAMIN PRZEDSZKOLA „BAJKOWA PRZYSTAŃ” 

 

 

§ Informacje ogólne 

1. Przedszkole  „Bajkowa Przystań” zwany dalej Przedszkolem, mieści się przy ulicy 

Krakowskiej 56-62, Wrocław. 

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego „Edukacja” we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Krakowskiej 56-62, 

Wrocław. 

3. Kadra Przedszkola posiada odpowiednie kwalifikację do pracy z dziećmi. 

4. Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 06:30-17:30  

oraz w sobotę i niedziele w godzinach 8:30-16:30 po wcześniejszym ustaleniu  

z Dyrektorem placówki i uzbieraniu min. 8-osobowej grupy.  

5. Przedszkole jest instytucją oświatową, dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz 

realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola. 

6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka, które ukończyło 2,5 

roku.  

7. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem świąt będących dniami 

ustawowo wolnymi od pracy. 

8. Organ prowadzący Przedszkole w porozumieniu z Dyrektorem może ustalić 

dodatkowe dni wolne od pracy. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie 

rodziców przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

9. Zapisy do Przedszkola odbywają się przez cały rok. 
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§ Obowiązki Przedszkola 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu  

o podstawę programową, program wychowania przedszkolnego oraz programy 

autorskie opracowane przez nauczycieli Przedszkola.  

2. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry. W przypadku nieobecności 

nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może 

zlecić pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi  

w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem. 

3. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, opłacane przez Rodziców. 

W ramach czesnego Przedszkole zapewnia oprócz podstawy programowej pakiet 

zajęć dodatkowych wyszczególnionych w Załączniku do Umowy. Placówka zastrzega 

sobie prawo zmiany zajęć dodatkowych w związku z zaistniałymi potrzebami, po 

wcześniejszym poinformowaniu o tym Rodziców. 

4. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, 

higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych 

personel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby. 

5. Przedszkole ma obowiązek informowania rodziców o wszelkich niepokojących 

objawach w zachowaniu dziecka w celu ograniczenia i nie dopuszczenia do rozwoju 

objawów chorobowych. W takich sytuacjach obowiązkiem rodzica jest odebranie 

chorego dziecka z placówki w ciągu 90 minut. W innym przypadku wezwany zostanie 

lekarz i rodzice zostaną obciążeni ewentualnymi kosztami wizyty lekarza. 

6. Personel Przedszkola nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw. 

7. Przedszkole nie zapewnia własnego wyżywienia. Posiłki dowożone są przez 

sprawdzoną firmę cateringową. 
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8. Przedszkole zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich 

pomieszczeniach, w których przebywają dzieci. 

9. Przedszkole zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (np. pościel, 

ubrania na zmianę). 

§ Obowiązki Rodzica/Opiekuna 

1. Rodzice Dziecka mają prawo do uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat 

postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego Dziecka. Uzyskania porad i wskazówek 

od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych. Każdy Rodzic  

ma prawo do wyrażania i przekazywania pracownikom opinii na temat pracy  

i sprawowania opieki w Przedszkolu. 

2. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzania i podczas odbioru  

z Przedszkola. W momencie przekazania Dziecka pod opiekę Personelu, 

odpowiedzialność za Dziecko ponosi Personel Przedszkola. 

3. Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8:30, a odbierać można najwcześniej 

od godz. 13:30. 

4. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Przedszkolu jest złożenie formularza 

zgłoszeniowego „Karta przedszkolaka”, uiszczenia opłaty wpisowej, podpisanie 

umowy oraz terminowe dokonywanie opłat. 

5. Uiszczenie opłat zgodnie z Cennikiem opłat.  

6. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczania opłaty, która 

jest gwarancją zachowania miejsca. 

7. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka w umówionych 

godzinach. W przypadku niestawienia się rodzica po odbiór dziecka o ustalonej porze 

naliczana jest dodatkowa opłata – za każde rozpoczęte pół godziny 20 zł. 
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8. W przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne pełnoletnie osoby, należy 

złożyć stosowne oświadczenie z danymi osoby upoważnionej. Nie ma możliwości 

telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.  

9. W przypadku stwierdzenia, że rodzic lub wskazany opiekun, co do którego zachodzi 

obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (np. stany emocjonalne, 

odurzenie) dziecko pozostaje w Przedszkolu do momentu przybycia zawiadomionej 

przez Przedszkole innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby. 

10. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki, która obejmuje: 

 szczoteczkę i pastę do zębów 

 grzebyk lub szczotkę do włosów (w przypadku włosów długich) 

 duży ręcznik (potrzebny podczas korzystania z prysznica) 

 koc/pled do okrycia podczas relaksacji 

 obuwie zmienne 

 odpowiednie do pogody ubranie na zmianę 

 pudełko chusteczek higienicznych 

 opakowanie chusteczek nawilżonych 

 pieluchy (w przypadku, gdy dziecko z nich korzysta) 

 woreczki jednorazowe (na brudne ubrania) 

 ochronny krem 

Prosimy o podpisanie imieniem i nazwiskiem dziecka wszystkich wyżej wymienionych 

rzeczy. 

11. Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić personel Przedszkola o nieobecności 

dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 7:00 tegoż dnia w formie wiadomości 

sms na numer 690 009 699. W przeciwnym razie rodzice zostaną obciążeni kosztami 

wyżywienia. 



 

5 

 

 

 

12. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany przyprowadzać zdrowe dziecko oraz ma obowiązek 

informowania Personel Przedszkola o stanie zdrowia w momencie przyprowadzenia 

go do Przedszkola. 

13. Rodzic/Opiekun po przebytej chorobie zakaźnej dziecka ma obowiązek dostarczyć 

zaświadczenie od lekarza pediatry o stanie zdrowia dziecka. 

14. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Przedszkola, Rodzice/Opiekunowie powinni 

poinformować na piśmie Przedszkole z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. 

Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija 

okres wypowiedzenia.  

15.  W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub nr telefonu Rodzice/Opiekunowie 

zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Przedszkole. 

 

§ Postanowienia końcowe 

1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne 

ustalenia między Przedszkolem, a Rodzicem/Opiekunem. 

2. Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie 

oraz cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy 

informacyjnej w siedzibie. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy  

w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian. 

3. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć z udziałem swojego dziecka 

na stronie internetowej placówki oraz jej fb. 

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe 

przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2016r. 

 

 


