
REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 50  

W WARSZAWIE 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Przedszkole nasze jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia 

wychowanie i opiekę nad dziećmi od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole. 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego, koncentrując się na:  

 rozpoznawaniu potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opiek i wychowania,  

 wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, 

 umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej,  

 sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, 

organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,  

 współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i 

przygotowaniu ich do nauki szkolnej. 

 

Organami przedszkola są:  

 Dyrektor przedszkola  

 Rada Pedagogiczna 

 Rada Rodziców 

 

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców działają zgodnie z własnymi regulaminami, które nie 

mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem przedszkola. 

 

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna działająca zgodnie z 

przyjętymi „ Kryteriami przyjęcia dziecka do przedszkola” po rozpatrzeniu wszystkich 

prawidłowo wypełnionych „Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola”. 

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:015– 17:15. 

Zajęcia w przedszkolu odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem dnia.  

Nauczyciele mają obowiązek wyjść codziennie z dziećmi do ogrodu przedszkolnego, jeśli 

warunki atmosferyczne na to pozwalają. 



PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 

Dla usprawnienia pracy wychowawczej i organizacyjnej przedszkola oraz pogłębienia 

współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania dzieci, podajemy do 

wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie przepisów. 

Rodzice mają prawo do: 

1. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację  (3 osoby z każdej grupy) tzw. 

Radę Rodziców, której celem jest reprezentowanie wszystkich Rodziców, zgodnie z 

Regulaminem Rady Rodziców (na przykład wyrażanie i przekazywanie opinii na temat 

pracy przedszkola). 

2. Zapoznania się i opiniowania Statutu Przedszkola 

3. Zapoznania się z treścią i zadaniami wynikającymi z Programu Rozwoju Przedszkola 

oraz z planów pracy w danym oddziale 

4. Dokonania wyboru zajęć dodatkowych oferowanych dzieciom w przedszkolu  

5. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia 

naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.  

6. Wyrażania swoich opinii, oczekiwań wobec przedszkola (udzielając informacji w 

ankietach lub bezpośrednio nauczycielowi bądź dyrektorowi przedszkola)  

7. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka 

8. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy 

9. Uzyskania wsparcia, fachowych wskazówek ze strony nauczycieli, dyrektora, 

specjalistów (w kontaktach bezpośrednich, podczas warsztatów, zebrań, prelekcji)  

10. Pomagania w organizacji prowadzonych przez przedszkole działań, inicjowania 

przedsięwzięć na rzecz dzieci  

11. Uzyskiwania dobrego przekazu informacji o działaniach i potrzebach placówki  

 

Rodziców prosi się o: 

1. Przestrzeganie regulaminu i statutu przedszkola  

2. Terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w  - dokładne daty 

przyjmowania opłat podawane są zawsze na początku miesiąca do wiadomości 

rodziców.  

3. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola między godziną 7:15 a 8:30 i odbieranie do 

17:15.  

4. Dziecko należy przyprowadzać czyste,  a ubrane nie powinno uniemożliwiać 

samodzielnego ubierania się i rozbierania. 

5. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej 

opieki – dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać. W 

przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych lekarstw.  

6. Każdą nieobecność dziecka należy usprawiedliwić (poinformować o przyczynie 

nieobecności w przedszkolu)  

7. Po każdej przebytej chorobie dziecka należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie (z 

informacją, że dziecko jest zdrowe i może chodzić do przedszkola)  

8. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia o zatruciach pokarmowych 

i chorobach zakaźnych dziecka  



9. Rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z 

przedszkola (istnieje możliwość upoważnienia przez rodziców osoby zapewniającej 

dziecku pełne bezpieczeństwo) 

10. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają 

obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty 

ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego. 

11. Rodziców obowiązuje obecność na zebraniach oraz respektowanie uchwał Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców  

12. Ze względu na specyfikę przedszkola (przedszkole dla dzieci z alergiami 

pokarmowymi) zabrania się : 

 Przynoszenia produktów spożywczych na teren placówki oraz 

pozostawiania ich w szatni dziecięcej 

 Spożywania przez dzieci produktów, które nie pochodzą z placówki 

 Zostawiania w kurtkach dziecięcych wszelkiego rodzaju żywności (np. 

cukierki, dropsy, gumy do żucia itp. oraz wszelkiego rodzaju napoje) 

O powyższym zakazie należy poinformować wszystkie osoby upoważnione do odbioru 

Państwa dziecka. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola 

na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania 

odpłatności za przedszkole. 

2. Nie opłacenie przedszkola przez 2 miesiące powoduje skreślenie dziecka z listy 

wychowanków. 

3. Za rzeczy wartościowe przynoszone do przedszkola odpowiadają rodzice 

4. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, reguluje Statut Przedszkola. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2008 roku. 

 

       Dyrektor Przedszkola Nr 50 

 


