REGULAMIN KATOLICKIEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR
DOMINIKANEK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Dla usprawnienia pracy wychowawczej, dydaktycznej i organizacyjnej przedszkola
oraz pogłębiania współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania
i kształcenia dzieci, podajemy do wiadomości regulamin i prosimy
o przestrzeganie zawartych w nim zapisów.
Zadania Przedszkola:
- opiekuńcze Przedszkole realizuje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa

i higieny:

a) przez cały dzień od chwili przejęcia dziecka od rodziców, opiekę nad nim sprawuje
nauczyciel lub pomoc nauczyciela.
b) w czasie spacerów i wycieczek Przedszkole zapewnia odpowiednią do liczby
dzieci obecność dorosłych (jedna osoba dorosła na 10-15 dzieci),
c) pracownicy czuwają nad zdrowiem i kształtowaniem postaw prozdrowotnych
dzieci,
d) zapewniamy pogodną atmosferę i warunki do zabawy, uczymy wyciszenia
i nieprzeszkadzania innym,
- wychowawcze dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
nauczyciel realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) poznawanie i rozumienie siebie i świata,
b) nabywanie umiejętności poprzez działanie,
c) odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej – wspólnocie,
d) budowanie systemu wartości.
- Nauczanie dzieci Przedszkole realizuje poprzez prowadzenie zajęć
edukacyjnych, zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez ministra
właściwego do spraw oświaty oraz Statutem Przedszkola.

Organizacja przedszkola:
1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.
2. Organizację czasu
w ciągu dnia określają ramowe rozkłady
z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

ustalone

3. Do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe.
4. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie godzin pracy rodziców. Czas
dziennego pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien przekroczyć 8 godzin.
5. O planowanych wycieczkach, wyjściach zorganizowanych (do teatru, na wystawę
itp.) poza teren przedszkola, Rodzice informowani są przez umieszczenie informacji
na tablicy ogłoszeń.
6. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole zgodnie
z założeniami statutowymi organizuje katechezę dla wszystkich dzieci
uczęszczających do przedszkola.
7. Na wniosek Rodziców, mogą być organizowane w przedszkolu dodatkowe zajęcia
(np.gimnastyka korekcyjna, rytmika) w całości opłacane przez rodziców zgodnie
z umową z prowadzącym zajęcia.
8. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola są ubezpieczone od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice po zapisaniu
dziecka.

Prawa i obowiązki rodziców względem przedszkola:
1. Rodzice zobowiązani są do czynnego udziału w zebraniach, w życiu przedszkola
poprzez udzielenie informacji o dzieciach, ofiarowanie własnej pomocy oraz udział
w uroczystościach przedszkolnych i religijnych organizowanych w przedszkolu.
2. W sprawach dotyczących pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej,
rodzice współpracują bezpośrednio z nauczycielami.
3. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego
personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
4. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania wychowawcom wszystkich chorób
zakaźnych.
Po przebyciu choroby zakaźnej rodzice dostarczają wychowawcy zaświadczenie
lekarskie o możliwości powrotu dziecka do przedszkola.

5. Ze względów bezpieczeństwa, dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców.
Mogą być odbierane także przez osoby upoważnione, (pisemne upoważnienie przez
rodzica)
zapewniające
dzieciom
pełne
bezpieczeństwo.
6. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nietrzeźwe.
7. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie przedstawicieli Rady Rodziców, której
celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci.
8. Rodzice powinni zapoznawać się z informacjami i ogłoszeniami dotyczącymi
życiu przedszkola, które są umieszczane na tablicy ogłoszeń.
9. Rodzice zobowiazani są do wnoszenia opłaty stałej i opłaty za wyżywienia zgodnie
z umową (do piętnastego dnia miesiąca).
10. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może skreślić dziecko z listy
wychowanków w następujących sytuacjach:
a) rodzice nie przestrzegają Statutu Przedszkola,
b) dobro dziecka i jego prawidłowy rozwój wymaga szczególnych warunków,
których nie może zapewnić Przedszkole,
c) dziecko zagraża bezpieczeństwu i życiu innych dzieci,
d) dziecko nie uczęszcza do Przedszkola przez okres miesiąca, a rodzice nie zgłaszają
przyczyny nieobecności,
e) rodzice bez podania przyczyny zalegają z opłatami za przedszkole /przez okres co

najmniej 1 miesiąca/.
Wychowankowie przedszkola:
1. Dziecko przyjęte do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
2. Dziecko powinno przyjść do przedszkola ubrane tak, aby mogło samodzielnie
rozebrać się i ubrać.
3. Rzeczy dziecka powinny być podpisane.
4.Przedszkole nie odpowiada za zabawki lub inne rzeczy przyniesione przez dzieci
do przedszkola.

