REGULAMIN PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole (zwane dalej placówką) posiada uprawnienia przedszkola publicznego. Jest placówką bez obwodową
w związku z powyższym nie ma obowiązku przyjmowania każdego zgłoszonego dziecka.

2. Zajęcia w placówce są realizowane zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz koncepcją wychowania i nauczania
placówki, opartą na fizjologii rozwoju bio –psycho -społecznego oraz wynikającymi z nich potrzebami dziecka.

3. Przedszkole zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do stworzenia jak najlepszych warunków dydaktyczno –
wychowawczych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka, oraz zapewnienia szeroko rozumiane
bezpieczeństwo.

4. Przedszkole otacza dzieci i rodziców szacunkiem, uznaje różnice wyznaniowe, jednocześnie wymaga szacunku dla
nauczycieli i pracowników placówki oraz ich pracy.

5. Przyjęcie do przedszkola następuje w wyniku rekrutacji / zgodnie z regulaminem rekrutacji /.
6. Przejściowe trudności finansowe należy zgłaszać organowi prowadzącemu, celem ustalenia terminu
indywidualnego rozliczenia.

7. Rodzice stosują się do rozliczeń dokonywanych przez samodzielnego referenta szkolnego. Zabrania się
samodzielnej korekty wpłat. Niezgodność wyjaśnia się z referentem, który zgłasza występujące niezgodności
organowi prowadzącemu.

8. W sytuacjach trudnych i uzasadnionych organ prowadzący może zastosować zniżki
lub częściowe zwolnienie z opłat, stosownie do aktualnych możliwości finansowych placówki, na wniosek rodziców.

9. Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w zebraniach rodziców, których terminy są określone w rocznym planie pracy
placówki i podane do wiadomości do 15-stego września każdego roku. Rodzice nieuczestniczący w zebraniach rodziców
respektują decyzje podjęte przez rodziców obecnych na zebraniach. .

10. Za celowe niszczenie i dewastacje pomieszczeń placówki i sprzętu, finansowo odpowiadają rodzice dziecka, które
dokonało szkody.

11. Rodzice wypisujący dziecko z placówki powiadamiają dyrektora placówki pisemnie z miesięcznym wypowiedzeniem
na ostatni dzień miesiąca, bądź natychmiastowo po uiszczeniu opłaty za dany miesiąc.

12. O niewłaściwym zachowaniu dziecka rodzice są informowaniu telefonicznie. Rozmowa odbywa się na koszt rodzica.
13. Brak akceptacji przez rodziców koncepcji wychowawczych i edukacyjnych prowadzenia zajęć. Prezentowanie
nieakceptowanych, roszczeniowych postaw wychowawczych i brak współpracy z placówką uniemożliwia realizację
procesu dydaktyczno-wychowawczego i skutkuje rozwiązaniem umowy.

14. Sprawy nieuregulowane niemniejszym regulaminem reguluje Kodeks Cywilny, Statut Placówki i Prawo Oświatowe.

Przyjmuję do wiadomości i przestrzegania …………………………………………….
/Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/

