Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14 z dnia 24.01.2019r

Regulamin Miejskiego Przedszkola nr 1
im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie

1.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
2.Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 16.00.
4.Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00 – 13:00

5.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady
organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola, dostępny na stronie Internetowej
przedszkola i tablicy ogłoszeń.

6.Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 8.00

i odbierania

w ustalonych w umowach porach (od godz. 13.00 w przypadku dzieci 5-cio godzinnych).

7.Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice (opiekunowie) i

osoby

upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym- w takim
przypadku będzie uruchamiana wewnętrzna procedura przedszkola opracowana na wypadek
zaistnienia takiego zdarzenia.

8.Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić telefonicznie lub osobiście
odpowiednio wcześniej. Nie można ubiegać się o odpis za wyżywienie, jeżeli dzień
zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkola, jest jednocześnie pierwszym dniem jego
absencji.

9.Nieodebranie dziecka do godziny 16.00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami,
osobami upoważnionymi, skutkuje uruchomieniem wewnętrznej procedury przedszkola,
opracowanej na wypadek zaistnienia takiego zdarzenia.
10. Z dniem rozpoczęcia zajęć w przedszkolu, rodzic zobowiązany jest dostarczyć
informacji w formie pisemnej, mówiące o tym że, dziecko nie jest nosicielem pasożytów
układu pokarmowego.

11.Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby
zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego
zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora przedszkola. Po przebyciu choroby zakaźnej,
rodzice dostarczają nauczycielce zaświadczenie, o możliwości przebywania dziecka w
grupie.

12.Rodzice zobowiązani są do regularnej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w
terminie do15 dnia każdego miesiąca.
13.Zajęcia dodatkowo płatne organizowane są zgodnie z potrzebami i na wniosek pisemny
rodziców z uwzględnieniem organizacji pracy przedszkola.

14.Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców pracująca
w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

15. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy
z rodzicami, organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi.

16.W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków. W sytuacji, gdy do
przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore, stosuje się odpowiednio opracowaną
procedurę.

17. Do przedszkola nie wolno przynosić żadnych produktów spożywczych i napoi.

18.Ze względu na

bezpieczeństwo dzieci zabrania się zakładania dzieciom biżuterii,

a w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków. bransoletek, pierścionków itp.

19. Na spacery wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie rodziców
pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu w innej grupie.
20.

Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do

warunków atmosferycznych.
21. Dziecko przyprowadzone do przedszkola powinno być odpowiednio uczesane –
dziewczynki z długimi włosami powinny mieć włosy związane, uczesane w warkocze lub
kok.

22.Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy
psychologicznej, pedagogicznej według przepisów prawa.

23.Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w
miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.

24.Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie lub dyrektor
przedszkola.

25.Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni
kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.

26.Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu
należy kierować do dyrektora przedszkola.

27.Dzieci

podlegają

ubezpieczeniu

od

następstw

nieszczęśliwych

wypadków.

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku
każdego roku szkolnego.

28.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone
przez

dzieci

do

przedszkola.

Do

przedszkola

nie

można

przynosić

zabawek

z niebezpiecznymi elementami (drobne, ostro zakończone, zawierające baterie).

29. Rodzice wspomagają przedszkole w zakupie niektórych środków higienicznych
m.in.: mydło, ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne.
30. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców
o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.

