Regulamin Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym
1.Podstawę przyjęcia do oddziału przedszkolnego stanowi karta zgłoszenia – corocznie składana na kolejny rok
szkolny.
2. Rodzice zawierają z dyrektorem szkoły pisemną umowę.
3. Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego mają możliwość ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków .
4. Czas pracy oddziału przedszkolnego od poniedziałku do piątku: od godziny 6.30 do 15.30. Dzieci 3- 4-5-6-letnie
należy przyprowadzać do godziny 7.45, a odbierać można po godzinie 12.30.
5. W oddziale przedszkolnym realizowany jest program w zakresie obowiązującej Podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, opracowanej przez MEN.
6. W oddziale przedszkolnym mogą być realizowane programy autorskie nauczycielek przedszkola po uprzednim
zaakceptowaniu przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną Szkoły.
7. Rodzice dostarczają do oddziału przedszkolnego niezbędne materiały do zajęć w zakresie i formie ustalonej z
wychowawcą.
8. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe – dziecka chorego nie wolno przyprowadzać.
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych w czasie pobytu w przedszkolu rodzice będą proszeni telefonicznie
o niezwłoczne zabranie dziecka do domu.
9. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej u dziecka, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego
zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
10. Nauczycielki przedszkola nie mogą podawać dziecku żadnych lekarstw – jedynie na pisemną prośbę rodzica
nauczyciel przedszkola może podać dziecku preparat uodparniający, wymagający zażywania w ścisłych odstępach
czasowych.
11. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego powinny być czyste ( paznokcie krótko obcięte, włosy uczesane).
12. Dzieci należy ubierać odpowiednio do pory roku i pogody, aby można było w każdej chwili wyjść z nimi na spacer,
na plac zabaw, gdyż zgodnie z podstawą programową powinny codziennie przebywać na świeżym powietrzu.
13. Dzieci powinny mieć w szafkach zapasowe ubranie na zmianę w przypadku pobrudzenia lub zmoczenia (bluzka,
majtki, rajstopy lub spodnie) oraz chusteczki higieniczne.
14. Dzieci powinny posiadać przybory do mycia zębów. Szczoteczki wymieniane co dwa miesiące – zgodnie z
zaleceniami Sanepidu.
15. Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego powinny być samodzielne w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych.
16. Rodzice lub opiekunowie wskazani w karcie zgłoszenia są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka
osobiście. W przypadkach losowych dzieci mogą być odebrane z oddziału przedszkolnego przez osoby jednorazowo,
pisemnie upoważnione przez rodziców – zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.
17. Osoby dorosłe upoważnione przez rodziców do odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego zobowiązane są do
przekazywania rodzicom bieżących informacji udzielonych przez nauczycielki przedszkola w formie ustnej, pisemnej
lub ogłoszenia.
18. Dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym są odbierane i odprowadzane przez pomoc nauczyciela, a w przypadku
nieobecności dyżury pełnią nauczycielki z oddziału przedszkolnego .
19. Rodzice przyprowadzający dziecko do oddziału przedszkolnego powinni przekazać je nauczycielce –
niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka w szatni bez wiedzy nauczycielki.
20. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację, tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny
udział w wychowaniu i kształceniu dzieci ( sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców).
21. Rodzice mają prawo uczestniczyć w modyfikacji pracy oddziału przedszkolnego.
22. Oczekuje się od rodziców ścisłej współpracy w celu stworzenia dzieciom odpowiednich warunków do
podejmowania działań sprzyjających ich wszechstronnemu rozwojowi.
23. Rodzice zobowiązani są do systematycznego sprawdzania stanu butów i obuwia zmiennego ( czy zamki są
sprawne, czy obuwie jest wymiarowe, niezniszczone).

24. W oddziale przedszkolnym obowiązuje zasada: Słodycze jedzą wszystkie dzieci, albo nikt. Słodyczami częstujemy
kolegów i koleżanki w dniu urodzin, imienin.
25. Dzieci korzystają ze śniadania ,obiadu i podwieczorku . Każdą przewidywaną nieobecność na posiłku należy
zgłaszać kucharce w dniu poprzedzającym nieobecność. W nagłych, nie przewidywanych sytuacjach można zgłosić
nieobecność w danym dniu do godziny 8.00.
26. Dzieci korzystają z pięciogodzinnego darmowego pobytu w oddziale przedszkolnym w ramach których
realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
27. Rodzice, którzy zadeklarowali na karcie pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin wnoszą opłatę
za pobyt dziecka przed godziną 7.30 oraz po godzinie 12.30 wg stałej stawki za 1 godzinę(1 zł).
28. Opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym i wyżywienie należy dokonywać w terminie do 10-tego
każdego miesiąca na rachunek bankowy podany w umowie .
29. Rodzice powinni zgłaszać nauczycielce każdą przewidywaną dłuższą nieobecność dziecka w oddziale
przedszkolnym.
30. Informację o rezygnacji z pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym należy złożyć u Dyrektora Szkoły na piśmie, z
końcem miesiąca – następuje wtedy zaprzestanie naliczania odpłatności.
31. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy samowolnie przynoszone przez dziecko do oddziału
przedszkolnego (np. zabawki, książki ).
32. W oddziale przedszkolnym obowiązuje zakaz przynoszenia wszelkich przedmiotów zagrażających
bezpieczeństwu.
33. W ustalony dzień dzieci mogą przynieść z domu ulubioną zabawkę (piątek).
34. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego należy wyjaśniać na bieżąco z Dyrektorem
Szkoły.
35. Wszystkie sprawy dotyczące dzieci należy załatwiać z nauczycielkami oddziału przedszkolnego.
36. Rodzice mają prawo do rozmów indywidualnych z nauczycielkami bez udziału osób trzecich, jednakże nie
podczas trwania zajęć dydaktycznych .
37. Informacji o dzieciach mogą udzielać tylko i wyłącznie nauczycielki oddziału przedszkolnego. Personel
pomocniczy nie ma prawa udzielania rodzicom informacji.
38. Do sali przedszkolnej rodzice wchodzą tylko na zebrania grupowe, uroczystości i rozmowy indywidualne. Prosi się
rodziców o nie wchodzenie w obuwiu do przedszkolnej łazienki.
39. Dzieci z oddziału przedszkolnego mają możliwość uczęszczania na naukę religii. Uczęszczanie na religię jest
dobrowolne . Rodzice na piśmie wyrażają zgodę na udział dziecka w tych, że zajęciach .
40. Rodzice powinni czytać ogłoszenia i komunikaty zamieszczane na tablicy dla rodzica , w e-dzienniku .

