REGULAMIN
Przedszkola Niepublicznego i Klubu Malucha
„Akademia Pomysłów”
Przedszkole i Klub Malucha są instytucją oświatowo-wychowawczo-dydaktyczną i
opiekuńczą, która realizuje zadania zawarte w Statucie.
1. Przedszkole i Klub Malucha jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od
6.30 do 17.30
2. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi dokładnie wypełniona karta
zgłoszeniowa oraz podpisana przez rodzica i dyrektora przedszkola umowa o
świadczenie usług przez przedszkole i klub malucha.
3. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole i
klub malucha dysponuje wolnymi miejscami.
4. Dziecko należy przyprowadzać do godz. 9.30 oraz odbierać do godz. 17.30
5. Dziecko powinno posiadać rzeczy wyszczególnione w wyprawce (w zależności od
grupy, do której uczęszcza).
6. Do przedszkola i klubu malucha może przychodzić jedynie zdrowe dziecko. Dziecka
chorego lub z objawami choroby nie można przyprowadzać do przedszkola i klubu
malucha. Jeżeli u dziecka w czasie pobytu w placówce, stwierdzony zostanie stan
podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy,
rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka w ciągu 2 godz. od powiadomienia.
7. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice są zobowiązani do
natychmiastowego zawiadomienia dyrektora przedszkola.
8. Pracownicy przedszkola i klubu malucha nie podają dziecku leków i nie stosują wobec
dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie
dziecka.
9. Rodzice zobowiązani są do udzielania pełnej informacji o zdrowiu dziecka, mającej
wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
10. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka
osobiście bądź przez inne osoby, które zostały upoważnione w karcie zgłoszeniowej
do odbioru dziecka. W przypadkach losowych – osoby pełnoletnie, pisemnie
upoważnione przez rodziców, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osobom
nietrzeźwym dziecko nie będzie oddane.
11. W przypadku, gdy dziecko nie jest odebrane po godz. 17.30 koszt wynagrodzenia
nauczyciela za rozpoczętą godz 30zł pokrywają rodzice. Jeżeli po godzinie 18.00 nie
ma możliwości kontaktu telefonicznego z rodzicami lub osobami wpisanymi jako
upoważnione do odbioru dziecka, przedszkole zawiadamia policję.
12. Dzieci w przedszkolu i klubu malucha sa grupowo ubezpieczone PZU Życie.
13. W poszczególnych przedziałach wiekowych realizowany jest program wychowania
przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego
opracowanego przez M.E.N
14. Przedszkole i klub malucha nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy
przynoszone do placówce.
15. Wszystkie sprawy związane z życiem przedszkola i klubu malucha powinny być
omawiane na terenie placówki w obecności zainteresowanych stron, tego samego dnia
( w miarę możliwości). Albo zgłaszane pod nr tel przedszkolny 519-378-157
16. Wszelkie zastrzeżenia w związku z działalnością placówki rodzice winni zgłaszać do
dyrekcji.

17. Uwagi i prośby rodziców dotyczące dzieci należy zgłaszać do wychowawcy.
18. Rodzice powinni interesować się pracą przedszkola i klubu malucha a w szczególności
brać czynny udział w zebraniach rodziców, uczestniczyć w konsultacjach z
wychowawcą lub specjalistami, uczestniczyć uroczystościach, oraz zapoznawać się z
treścią ogłoszeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej.
19. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i klubu malucha i spożywać w sali
pożywienia przynoszonego z domu.
20. Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty za podręczniki w terminie podanym
przez wychowawcę.
21. Do przedszkola dzieci mogą przynosić zabawki tylko pluszaki przytulanki które
zostają w przedszkolu w ramach pocieszyciela w ciągu dnia.
22. Zasady udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz logopedycznej
określają stosowne regulaminy i procedury.
23. Dzień 24.12 ustala się dniem wolnym od pracy przedszkola i klubu malucha.
24. Dni ustawowo wolne od pracy , są dniami gdzie placówka jest nieczynna.
25. Dni skrócone od pracy w danym roku szkolnym będą ogłaszane odrębnie w danym
roku szkolnym.
26. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Przedszkola i
Klubu Malucha oraz innymi dokumentami regulującymi pracę placówki i ich
przestrzegać.
OPŁATY
1. Czesne miesięczne, którego wysokość jest regulowana zawartą umową, obejmuje
pobyt dziecka w przedszkolu, oraz klubu malucha wraz zajęciami dodatkowymi oraz
wydarzeniami kulturalnymi. Stawka za wyżywienie jest odliczana od czesnego i
wynosi 8zł /na dzień – tylko zgłoszona nieobecność dziecka do godz 7:00 rano na tel
przedszkolny bądź maila jest podstawą do odliczenia w/w kwoty od czesnego .
2. Prowadzący przedszkole i klub malucha ma prawo zwiększyć kwotę czesnego, w
przypadku podwyższenia kosztów utrzymania placówki.
3. W przypadku, gdy przedszkole i klub malucha będzie organizowało uroczystość
wymagającą większego nakładu środków finansowych (np. kupna prezentów z okazji
Dnia Dziecka) jest organizowana dodatkowej zbiórki pieniędzy nie przekraczającej
jednorazowo kwoty 35 zł na dziecko.
4. Przy zawieraniu pierwszej umowy rodzice wnoszą jednorazową, bezzwrotną opłatę
administracyjną w wysokości 300 zł, która jest przeznaczana na fundusz przedszkola i
klubu malucha.
5. Za miesiące wakacyjne lipiec-sierpień, gdzie dziecko nie uczęszcza do przedszkola,
klubu malucha, oraz okresy chorobowe pow. 3 tyg czesne obniżane jest o 30%.
6. W okresie wakacyjnym przedszkole i klub malucha ma przerwę wakacyją w wymiarze
2 tyg / ogłaszaną na początku roku kalendarzowego. Opłata za przerwę wakacyją w
danym mc naliczana jest proporcjonalnie do danego mc z wyłączeniem 2 tyg. (Połowa
stawki)
7. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu i klubie malucha należy uiszczać do 5-go
każdego miesiąca z góry, na podstawie wystawionego dowodu wpłaty, bądź na nr
konta podany na umowie.
8. Zgodnie z umową zerówka posiada stałą kwotę odjętą już z puli wyżywień, dlatego od
kwoty tej nie jest odliczana stawka żywieniowa.
9. Z powodu zamknięcia przedszkola i klubu malucha z przyczyn losowych, nie
zależnych od Nas za Przedszkole i Klub malucha odejmowana jest stawka
żywieniowa za nieobecność dziecka.
10. Za nieterminowe uiszczanie należności mogą być naliczane odsetki za zwłokę.

11. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola i klubu malucha rodzice
zobowiązani są poinformować w formie pisemnej z 30-dniowym wyprzedzeniem, ze
skutkiem na koniec miesiąca.
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