
REGULAMIN POBYTU DZIECKA
w  NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „KU PRZYSZŁOŚCI” 
w PARTYNI z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI W DULCZY

WIELKIEJ, RUDZIE I ZGÓRSKU

I. Zasady ogólne                                                               

1. Dziecko  ma  zagwarantowaną  opiekę  wykwalifikowanej  kadry  pedagogicznej  w  dni
powszednie  każdego  tygodnia  w  godzinach   pracy  Przedszkola  lub  oddziału
przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza:
 Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości” w Partyni 6.30 - 16.30
 Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości” w Dulczy Wielkiej 7.30 - 15.30
 Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości” w Rudzie 6.30 - 16.00
 Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości” w Zgórsku 6.00 - 16.00

2. Przedszkole  zastrzega  sobie  zmiany  godzin  pracy  Przedszkola  w  uzasadnionych
przypadkach  oraz  po  konsultacji  z  Rodzicami/prawnymi  Opiekunami  (uzasadnione
potrzebami Rodziców).

3. Dziecko spożywa w Przedszkolu cztery posiłki dziennie:
- śniadanie
- II śniadanie - zupa
- obiad – II danie
- podwieczorek.

4. Podstawę przyjęcia dziecka do Przedszkola stanowi dokładnie wypełniony Wniosek 
przyjęcia do przedszkola.

5. Dziecko zgłoszone i przyjęte do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. 
Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroba 
dziecka, urlop rodziców), o takiej nieobecności Rodzice/prawni Opiekunowie powinni 
powiadomić dyrektora przedszkola lub wychowawcę grupy.

6. W poszczególnych grupach realizowane są zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną 
programy wychowania przedszkolnego, programy autorskie, własne i indywidualne, 
opracowane w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w wymiarze
co najmniej 5 godzin dziennie.

7. W miarę potrzeb Rodziców/prawnych Opiekunów i możliwości organizacyjnych placówki 
mogą być organizowane zajęcia dodatkowe np. logopedia, rytmika i inne.

8. O rezygnacji z Przedszkola należy powiadomić dyrektora przedszkola na piśmie, 
zaprzestanie naliczania odpłatności następuje od następnego miesiąca.

9. Do Przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (katar, uciążliwy 
kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy).

10. W sytuacji zaobserwowania pogarszającego się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel
w porozumieniu z dyrektorem przedszkola informuje Rodziców/prawnych Opiekunów 
o jego stanie, a Rodzice/prawni Opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania 
dziecka z Przedszkola.

11. W przypadku choroby zakaźnej dziecka Rodzice/prawni Opiekunowie zobowiązani są 
do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub 
wychowawcę grupy.

12. Nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom leków.
13. Dziecko nie może przynosić do Przedszkola żadnych pokarmów (słodycze, gumy, soki

i inne napoje).



14. Dziecko nie może nosić do Przedszkola biżuterii (wiszących kolczyków, łańcuszków, 
pierścionków i innych zbędnych ozdób). Przynoszenie zabawek regulowane jest umowami
zawartymi w poszczególnych grupach z wychowawcami dziecka.

15. Ubiór dziecka powinien być wygodny i praktyczny, dostosowany do warunków 
atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu; obuwie 
funkcjonalne i bezpieczne (nie klapki).

16.  Dzieci mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty 
ubezpieczenia pokrywają Rodzice/prawni Opiekunowie we wrześniu danego roku 
szkolnego.

17. Rodzice/prawni Opiekunowie są zobowiązani do informowania wychowawców 
o zmianie adresu i numerów telefonów kontaktowych.

18. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do 
Przedszkola 
z następujących przyczyn:
- naruszenia przez Rodziców/prawnych Opiekunów umowy, Statutu lub niniejszego 

Regulaminu,
- zalegania z płatnością za Przedszkole pomimo wystosowanego wcześniej pisemnego 

wezwania do zapłaty i podania w nim ostatecznego terminu wpłaty należności,
- gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu jego, innych dzieci oraz personelowi 

Przedszkola, a podejmowane działania wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych 
rezultatów.

19. Skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola nie podlegają dzieci, które 
realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, jednak w stosunku do nich 
może ulec zmianie zakres świadczonych usług, opierających się na realizowaniu tylko 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego (pobyt w Przedszkolu 5 godzin 
dziennie).

II. Zasady dotyczące odpłatności za przedszkole

1. Opłata stała za pobyt dziecka w Przedszkolu tzw. czesne  regulowane jest corocznie
decyzją Zarządu Stowarzyszenia. 

2. W  przypadku  nieobecności  dziecka  Przedszkole  nie  nalicza  stawki  żywieniowej  
za  każdy zgłoszony wcześniej  dzień  nieobecności  dziecka  w wysokości  ustalonej  
za 1 dzień w danym roku szkolnym. 

3. Koszty wymienione w punkcie 1 i 2 Rodzice/prawni Opiekunowie regulują 
na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Ku Przyszłości” w Partyni. Wpłat należy 
dokonać do dnia 21–go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku 
nieterminowej zapłaty należą się odsetki ustawowe.

4. Jeżeli w Przedszkolu jest rodzeństwo, to Rodzice zwolnieni są z opłaty stałej za jedno 
dziecko.

5. Warunkiem  zwrotu  stawki  żywieniowej  jest  nieobecność  dziecka  w  Przedszkolu
zgłoszona na dzień wcześniej od dnia nieobecności.  Za powiadomienie uznaje się
informację ustną, telefoniczną wykonaną na numer 14 68 10 953, przedłożenie
informacji  w  formie  pisemnej  do  godz.  16.00  lub  drogą  mailową  na  adres
stowarzyszenie@kuprzyszlosci.eu do  godz.  15.30.  Zwrot  następuje  poprzez
potrącenie naliczonej kwoty z należności za następny miesiąc.
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6. Opłata za Przedszkole jest jednakowa w każdym miesiącu działalności, niezależnie  
od przerwy świątecznej, przerwy wakacyjnej, dni ustawowo wolnych od pracy oraz
„długich weekendów”.

7. Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmiany opłaty stałe lub stawki żywieniowej  
w czasie roku szkolnego w uzasadnionych przypadkach. Informację o planowanych
zmianach Rodzice/prawni Opiekunowie otrzymują jednak przynajmniej jeden miesiąc
wcześniej przed wprowadzeniem zmian. W przypadku braku zgody na wprowadzenie
zmian  opłat  Rodzice/prawni  Opiekunowie  mają  prawo do odstąpienia  od  umowy  
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

8. Rodzice/prawni  Opiekunowie  mogą  ponosić  dodatkowe  opłaty  za  organizowane  
w Przedszkolu zajęcia dodatkowe. Wysokość opłaty będzie ustalona po utworzeniu się
grupy zainteresowanych tymi zajęciami. 

9. Przedszkole  może  organizować  imprezy  i  wycieczki,  na  organizację  których  będą
pobierane odrębne opłaty.

PRZEWIDUJE  SIĘ  NASTĘPUJĄCE  DODATKOWE  OPŁATY:

1. Ubezpieczenie dziecka - jednorazowo we wrześniu na cały rok szkolny 
(nieobowiązkowe).

2. Opłatę na wyprawkę - jednorazowo podczas składania oświadczenia o potwierdzeniu
woli podjęcia nauki w Przedszkolu lub proporcjonalnie w trakcie rekrutacji bieżącej.

3. Współudział  w  przygotowaniu  Św.  Mikołaja  –  wysokość  składki  ustalą
Rodzice/prawni Opiekunowie.

4. Opłaty za zorganizowane wycieczki i wyjazdy dzieci.
5. W  przypadku  odbioru  dziecka  z  Przedszkola  po  godzinach  pracy  placówki

wynagrodzenie  wychowawcy,  który  pozostał  z  dzieckiem  wynosi  30,00  złotych  
za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę. 

III. Postanowienia końcowe 

1. Nasze Przedszkole gwarantuje Państwu sumienną opiekę nad dzieckiem, 
organizowanie zajęć zgodnych z Podstawą Programową zarówno pod względem 
nauczania jak i wychowania oraz zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka tak, 
aby czuło się u nas jak w domu, było bezpieczne i radosne.

2. Dyrektor Przedszkola oraz Zarząd Stowarzyszenia jest otwarty na Państwa pomoc  
w procesie  wszechstronnego  i  integralnego  rozwoju  dziecka  oraz  wszelkie  uwagi,
wątpliwości i sugestie mogące usprawnić pracę Przedszkola. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola, Rodziców/prawnych 
Opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola oraz wszystkie osoby przez nich 
upoważnione do odbioru dzieci.

Maria Napieracz

                                                                                                                                                            Dyrektor
Niepublicznego Przedszkola „Ku Przyszłości” w Partyni

z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku
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