Regulamin Przedszkola „Klub Małych Odkrywców”
przy Towarzystwie „Amicus” w Białymstoku
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 1.
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a
kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
3. Przedszkole liczy 2 grupy dzieci. Dzieci w grupie są w zbliżonym wieku, łącznie w
placówce jest 30 dzieci.
4. Przedszkole czynne jest przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem świąt i dni
ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6.30 do 17.00 .
5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia pracy przedszkola,
uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
6. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godziny 8.20.
7. Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę
programową wychowania przedszkolnego oraz:
a. dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego,
b. programy własne opracowane przez nauczycieli przedszkola,
c. programy zajęć dodatkowych.
WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, WYKRACZAJĄCYCH
POZA ZAKRES PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO
§ 2.
1.
2.
3.

W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
Opłata za uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych wliczona jest w opłatę
podstawową za uczestnictwo dziecka w przedszkolu.
Rodzaj prowadzonych zajęć dodatkowych na dany rok szkolny określony jest w
oświadczeniu dyrektora placówki. Oświadczenie te określa, które zajęcia są zajęciami
dodatkowo płatnymi, a które wchodzą w opłatę podstawową za uczestnictwo dziecka
w przedszkolu.
OPŁATY
§ 3.

1. Wysokość wszelkich opłat związanych z funkcjonowaniem przedszkola ustalana
będzie w formie Cennika przez zarząd Towarzystwa Amicus oraz dyrektora placówki
na każdy rok przedszkolny w terminie do końca marca roku poprzedzającego nowy
rok przedszkolny. Ustalona kwota podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez
publikację na tablicy ogłoszeń przedszkola i indywidualnie każdemu rodzicowi,
którego dziecko uczęszcza aktualnie do przedszkola .
2. Opłata podstawowa za uczestnictwo dziecka w przedszkolu „Klub Małych
Odkrywców” obowiązuje za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania umowy. tj. za
każdy rozpoczęty miesiąc uczestnictwa dziecka w przedszkolu. Opłata podstawowa
obejmuje zajęcia dodatkowe wskazane w harmonogramie zajęć dodatkowych,
wyżywienie dziecka, ubezpieczenie NNW i czesne (opieka wraz z edukacją).
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3. Opłatę należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany odrębnie
rachunek bankowy Operatora.
4. Opłata podstawowa ulega obniżeniu o 50% za uczestnictwo w placówce „Klub
Małych Odkrywców” drugiego lub kolejnego dziecka (opłata obniżona).
5. Opłata może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy (w trakcie roku
szkolnego) z uwagi na zwiększenie się kosztów utrzymania przedszkola. O zmianie
Cennika, Uczestnik będzie powiadomiony przez Operatora z co najmniej miesięcznym
wyprzedzeniem.
6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu część opłaty odpowiadająca
kosztowi niewydanych dziecku posiłków zostanie zwrócona pod warunkiem
poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka (telefonicznie lub osobiście) do
godziny 12.00. Odpisy za wyżywienie naliczane będą od dnia następnego do dnia
wskazanego tj. nieobecności dziecka w placówce.
WYŻYWIENIE
§ 4.
1. Dziecko otrzymuje 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz napoje
przez cały dzień.
2. Istnieje możliwość wyboru diety szczególnej: bezmlecznej, bezjajecznej.
3. Posiłki dostarczane będą przez firmę cateringową z zachowaniem zasad higieny i
bezpieczeństwa.
OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE
§ 5.
1. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być oddane pod opiekę bezpośrednio
nauczycielowi lub opiekunowi grupy.
2. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów) bądź inne osoby , które
zostały wpisane w upoważnieniu , bądź po uprzednim osobistym powiadomieniu
przedszkola o zmianie osoby odbierającej dziecko.
3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
4. W chwili, gdy rodzic/ opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to
rodzic/opiekun przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.
5. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan
zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego
samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy, rodzice zobowiązani są do
niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
6. Wszystkie rzeczy dziecka należy oznaczyć pełnym imieniem i nazwiskiem.
7. Dzieci w wyznaczone dni mogą przynosić ulubione zabawki, ale placówka nie ponosi
za nie odpowiedzialności.
8. Rodzice zobowiązani są do czytania ogłoszeń umieszczanych na tablicy
informacyjnej.
Regulamin przedszkola obowiązuje od dnia 02.01.2017 r.
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