REGULAMIN
Przedszkola u Cioci
Mariolki
w Koszęcinie
ul. Leśna 2; 42-286 Koszęcin

Podstawa prawna
Przedszkole
„U
Cioci
Mariolki”
w
Koszęcinie,
działa
na
podstawie
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w oparciu o zasady sformułowane
w Statucie Przedszkola oraz zarządzenia Dyrektora Przedszkola u Cioci Mariolki nr 3/2020 z
dnia 31.08.2020.
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I.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
§1

1. Przedszkole jest czynne 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6:45 do 16:00 przez cały rok kalendarzowy.
2. Ze względu na organizację zajęć w przedszkolu dzieci należy przyprowadzać
najpóźniej do godziny 9:30. W innej sytuacji proszę zgłaszać wychowawcy późniejszą
godzinę przyjścia dziecka do przedszkola.
3. Przedszkole jest nieczynne w Święta Państwowe i Kościelne oraz w Wielki Piątek,
Wigilię, Sylwestra oraz dni ustalone przez Dyrektora Przedszkola.
4. Rodzice / opiekunowie prawni dziecka, są zobowiązani do uiszczenia opłaty za
przedszkole oraz wyżywienie do 7-go każdego miesiąca.
5. W celu śledzenia ważnych informacji dotyczących pracy placówki rodzice / prawni
opiekunowie dziecka, są zobowiązani do częstego śledzenia strony internetowej:
www.uciocimariolki.pl

Zasady dotyczące przyprowadzenia oraz odbioru dziecka.
§2
1. Rodzice / opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do przyprowadzenia, a także
odebrania dziecka z przedszkola.
2. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani przyprowadzić dziecko bezpośrednio
do sali przedszkolnej, w której odbywają się w tym czasie zajęcia.
3. Odebrać dziecko mogą tylko i wyłącznie osoby do tego upoważnione przez rodziców /
opiekunów prawnych dziecka.
4. Brak upoważnienia do odbioru dziecka przez osoby trzecie, będzie równoznaczny
z brakiem możliwości odbioru dziecka.
5. W sytuacji, kiedy osoba upoważniona jest po raz pierwszy w przedszkolu, powinna
posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości
tejże osoby.
6. Jeśli osoba upoważniona do odbioru dziecka z przyczyn rodzinnych lub innych
utraciła takową możliwość, rodzice / prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do
niezwłocznego poinformowania wychowawczynię o tym fakcie.
7. Osoby odbierające dziecko/dzieci z przedszkola proszone są o nie blokowanie miejsc
parkingowych, tzn. czas postoju pojazdu powinien być ograniczony do czasu
potrzebnego do odbioru dziecka z przedszkola.
2|Regulamin

§3
1. Każde dziecko posiada w przedszkolu swoją indywidualną szafkę oznaczoną
fotografią lub znaczkiem rozpoznawczym.
2. W szafce dziecka powinno znajdować się obuwie zastępcze oraz rzeczy na przebranie
dziecka.
3. Do szafki dziecka będą systematycznie wkładane wszystkie prace plastyczne, karty
pracy oraz zaproszenia na uroczystości przedszkolne, które dziecko będzie zabierać do
domu.
§4
1. Zabrania się przynoszenia przez dzieci do przedszkola zabawek i wszelkich innych
niepotrzebnych przedmiotów.
2. Dopuszcza się możliwość zbiórki materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć
w przedszkolu wg pomysłu nauczyciela. Zbiórka może dotyczyć wyłącznie
przedmiotów, które można zdezynfekować. Potrzebne przedmioty będzie można
zostawić w specjalnym pojemniku przy drzwiach wejściowych.
3. Jeśli dziecko przyniesie do przedszkola jakiekolwiek zabawki, które nie są własnością
przedszkola, rodzice / prawni opiekunowie dziecka ponoszą całkowitą
odpowiedzialność za przyniesione rzeczy.
Posiłki w przedszkolu
§5
1. W czasie pracy przedszkola dzieci mogą skorzystać z trzech posiłków wydawanych
w placówce, są to: śniadanie, obiad, podwieczorek.
2. Dzieci mają zapewniony całodzienny dostęp do wody niegazowanej.
3. Zabrania się wnoszenia na salę przedszkolną jakichkolwiek napojów, które nie są
wydawane przez przedszkole.
4. Zabrania się wnoszenia na salę przedszkolną jakichkolwiek twardych przekąsek,
słodkości zagrażających zadławieniu / zakrztuszeniu się dziecka, takich jak np.:
landrynki, lizaki, gumy do żucia.
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Stan zdrowia dziecka w przedszkolu
§6
1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko i wyłącznie ZDROWE dzieci.
2. Jeśli u dziecka zauważy się objawy choroby (np. narastający kaszel, temperatura, ból
zęba, ból brzucha, biegunka i inne), rodzice / prawni opiekunowie dziecka będą o tym
fakcie niezwłocznie poinformowani telefonicznie.
3. Rodzice / prawni opiekunowie dziecka lub osoby do tego upoważnione są
zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, u którego widoczne
są objawy choroby.
4. W przedszkolu (nawet na prośbę rodziców / prawnych opiekunów dziecka) nie podaje
się żadnych lekarstw, kropli, syropów.

Programy realizowane w przedszkolu
w ramach pracy placówki przedszkolnej.
§7
1. W ramach godzin pracy przedszkola będą realizowane zajęcia dodatkowe, które będą
dostosowane do aktualnych przepisów i panującej sytuacji epidemicznej:
2. W realizowanych zajęciach będą brały udział wszystkie dzieci uczęszczające do
poszczególnych grup.
3. Wszystkie informacje dotyczące zajęć dodatkowych będą wywieszone na gazetce
„WAŻNE INFORMACJE” oraz stronie internetowej przedszkola.
4. Rodzice / prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do częstego śledzenia gazetki
oraz strony internetowej przedszkola.
5. Uczestnictwo dziecka do placówki przedszkolnej jest równoznaczne z możliwością
uczestnictwa we wszystkich zajęciach dodatkowych.
Nietypowe święta w przedszkolu.
§8
1. W ramach godzin pracy przedszkola dzieci będą obchodziły NIETYPOWE ŚWIĘTA
organizowane przez nauczycielki wychowania przedszkolnego.
2. Informacje dotyczące ŚWIĄT NIETYPOWYCH będą dostępne na gazetce „WAŻNE
INFORMACJE” oraz stronie internetowej przedszkola.
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3. W związku z powyższym rodzice / prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do
częstego śledzenia gazetki oraz strony internetowej przedszkola.
4. W ramach obchodzenia ŚWIĄT NIETYPOWYCH dzieci będą wychodziły na różnego
rodzaju wycieczki dydaktyczne, a także będą spotykali się w placówce z różnymi
osobami zaproszonymi z zewnątrz.
5. Przyprowadzenie dziecka w danym dniu do przedszkola jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na udział w wycieczce dydaktycznej lub spotkaniem
z zaproszonym gościem.
6. Celem ŚWIĄT NIETYPOWYCH obchodzonych w placówce jest: zainteresowanie
otaczającym światem, zapoznanie z różnymi zawodami i miejscami społeczności
lokalnej oraz czerpanie radości z otaczającego nas świata.
7. Nauczycielki zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu wyjścia / spotkania
z przyczyn niezależnych od nich.

DOTYCZĄCY ZASAD I WARUNKÓW
ORGANIZOWANIA PRZEZ PRZEDSZKOLE
„U CIOCI MARIOLKI” SPACERÓW ORAZ WYJŚĆ
WYNIKAJACYCH Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
II.

Ogólne zasady organizacji spacerów oraz wyjść
§9
1. Spacery oraz wyjścia i są integralną formą działalności wychowawczo - dydaktycznej
placówki.
2. Organizowanie przez przedszkole spacery oraz wyjścia mają na celu:
• poznawanie najbliższej okolicy, jego środowiska przyrodniczego, tradycji,
zabytków kultury i historii,
• poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego,
• wspomaganie rodziny i Przedszkola w procesie wychowania,
• podnoszenie sprawności fizycznej,
• upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
• poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach oraz
sytuacjach.
§10
1. Spacery oraz wyjścia będą organizowane w ramach zajęć.
2. Organizację spacerów oraz wyjść dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb
dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej.
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3. W spacerach oraz wyjściach turystyczno - krajoznawczych oraz wychowawczo dydaktycznych nie mogą brać udziału dzieci w stosunku, do których istnieją
przeciwwskazania lekarskie, a także dzieci chore.
Rodzaje spacerów/wyjść organizowanych przez Przedszkole
§11
1. Organizowanie spacerów oraz wyjść przez Przedszkole odbywa się w następujących
formach:
• spacery / wyjścia w ramach zajęć w danym dniu w przedszkolu- inicjowane i
przygotowywane przez nauczyciela w celu realizacji obowiązującego
programu wychowania przedszkolnego,
• spacery / wyjścia w ramach ŚWIĄT NIETYPOWYCH w danym dniu w
przedszkolu - inicjowane i przygotowywane przez nauczyciela,
• spacery / wyjścia krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych
§12
Spacery / wyjścia w ramach zajęć w danym dniu w przedszkolu oraz krajoznawczo –
turystyczne na terenie najbliższej okolicy organizuje się dla wszystkich dzieci
uczęszczających do przedszkola.
§13
1. Spacer / wyjścia przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym,
a następnie informuje się rodziców dzieci/ opiekunów prawnych dziecka o podjętych
ustaleniach, a w szczególności o:
• planowanej dacie
• celu wyjścia
2. Wszystkie informacje dotyczące spacerów / wyjść będą przekazywane w formie:
• ustnej przez wychowawcę grupy
• pisemnej na gazetce „WAŻNE INFORMACJE” oraz stronie internetowej
Przedszkola
3. W związku z powyższym rodzice / prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do
częstego śledzenia gazetki „WAŻNE INFORMACJE” oraz strony internetowej.
§14
1. Udział dzieci w spacerze / wyjściu wymaga pisemnej zgody rodziców/ opiekunów
prawnych.
2. Zaplanowany wcześniej spacer / wyjście może zostać odwołany lub przesunięty na
inny termin ze względów losowych niezależnych od przedszkola oraz osób
organizujących.
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3. Zastrzegamy sobie prawo do zorganizowania spaceru / wyjścia bez wcześniejszego
poinformowania rodziców / prawnych opiekunów dziecka.
4. Spacery / wyjścia nie będą realizowane podczas złych warunków pogodowych np.:
deszczu, burzy, śnieżycy, wichury, uciążliwych upałów.
Przy każdej innej sprzyjającej aurze spacery / wyjścia będą realizowane.
§15
Rodzice / opiekunowie prawni dziecka są zobąwiązani do przyprowadzenia dziecka do
przedszkola w stroju odpowiednim do aury panującej na zewnątrz, bądź też zapewnić
dziecku taki strój, który będzie odpowiedni do warunków atmosferycznych panujących na
podwórku.
§16
1. Każde dziecko przyprowadzone do przedszkola będzie brało udział w zaplanowanym
spacerze / wyjściu.
2. Nie ma możliwości, aby na prośbę rodziców / opiekunów prawnych dziecka, dziecko
zostało w placówce, gdy cała grupa wychodzi na spacer / wyjście.
3. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z jego uczestnictwem
w spacerach / wyjściach.
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