Regulamin Niepublicznego Przedszkola Przyrodniczego
Smocze Wzgórze
Ogólne zasady pobytu dziecka w przedszkolu
1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę od poniedziałku do piątku, w godzinach: 6:00 - 18.00,
przez 12 miesięcy w roku (z wyjątkiem dni świątecznych). Istnieje możliwość innego czasu pracy
przedszkola.
2. Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
3. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby, które
zostały pisemnie upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka.
4. Rodzice mają możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenie dziecka. Opłata na ubezpieczenie
pobierana jest na początku roku przedszkolnego.
5. Rodzice ponoszą koszty związane z wybranymi zajęciami dodatkowymi i wycieczkami.
7. Przedszkole zapewnia możliwość leżakowania dla dzieci, które potrzebują snu w ciągu dnia.
8. Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony dzień tygodnia.

Wyżywienie
1. Posiłki zapewniane są przez firmę zewnętrzną, która specjalizuje się w żywieniu dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym.
2. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno - epidemiologicznymi oraz normami żywienia
dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Przedszkole zapewnia posiłki dla dzieci z różnymi alergiami.
4. Dziecko ma zapewnione 3 posiłki dziennie:
• śniadanie
• dwudaniowy obiad
• podwieczorek
5. Istnieje możliwość zapewnienia dodatkowego posiłku po godzinie 16 dla dzieci pozostających dłużej
w przedszkolu.
6. Stawka żywieniowa na rok 2014/2015 wynosi 7 zł.

Przedszkole a zdrowie dziecka
1. Warunkiem przyjęci dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia.
2. Przedszkole nie praktykuje podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu. Podajemy
wyłącznie za pisemnym upoważnienie przez rodziców i lekarza leki, których dziecko potrzebuje, np. ze
względu na alergie lub inne choroby.
3. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest powiadomienie przedszkola o wszelkich
chorobach i pomocy, jakiej należy udzielać dziecku na co dzień i w sytuacjach krytycznych.
4. Obowiązkiem przedszkola jest powiadomienie rodziców, jeżeli dziecko źle się czuje.
5. W sytuacjach zagrożenia życia dziecka przedszkole udziela pomocy dziecku, wzywa pogotowie
ratunkowe i niezwłocznie powiadamia rodziców.
6. Przedszkolaki wychodzą na plac zabaw codziennie. Dziecko przyprowadzane do przedszkola z
założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na spacer i plac zabaw. Na dwór nie wychodzimy,
jeżeli warunki pogodowe są niesprzyjające.

Opłaty za przedszkole
1. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do przedszkola ponoszą opłaty: • czesne
miesięczne – 175 złotych miesięcznie – opłata stała za pobyt dziecka od godziny 6 do godziny 16.
• opłata dodatkowa dziecka od godz. 16.00 do godziny 18.00 wynosi 5 zł
• opłata za wyżywienie 7 zł – stawka dzienna
• opłaty za zajęcia dodatkowe, na jakie uczęszcza dziecko podaje się w odrębnych komunikatach
2. Określone opłaty winny być wnoszone do 10 dnia każdego miesiąca.
3. Czesne nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Prawa dziecka w przedszkolu
Dziecko ma prawo do:
1. Akceptacji takim, jakie jest.
2. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.
3. Indywidualnego tempa rozwoju.
4. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.
5. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.
6. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
7. Posiadania osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się
zwrócić.
8. Badania i eksperymentowania.
9. Doświadczania i konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa.
10. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.
11. Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone.
12. Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione.
13. Zdrowego jedzenia.
14. Odpoczynku i zabawy na świeżym powietrzu.

