Regulamin Przedszkola Niepublicznego Puchatkowo
Oddział w Chotyni
Chotynia 33, 08-460 Sobolew
1. Przedszkole pracuje w dni powszednie w godzinach 7.30 – 17.00.
2. Przedszkole pracuje we wszystkie miesiące roku kalendarzowego z 2 tygodniową
przerwą wakacyjną od 15 do 31.08 każdego roku.
3. Do przedszkola uczęszczają Dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, a do oddziału „0”
Dzieci w wieku 6 lat.
4. Maksymalna liczebność grupy – 25 dzieci.
5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest na podstawie
aktualnych programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla
przedszkoli oraz doświadczenia pedagogicznego nauczycieli.
6. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia ustalony
z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy.
7. Rodzice zobowiązani są do telefonicznego (SMS) poinformowania przedszkola
o nieobecności Dziecka do godz. 8.00 każdego dnia. Wówczas przedszkole dokona
stosownych odliczeń należnych opłat.
8. Opłatę za przedszkole należy uiścić do 5 dnia każdego miesiąca na rachunek
bankowy: 51 1140 2004 0000 3302 5275 6369 po wcześniejszym smsowym
potwierdzeniu kwoty do wpłacenia przez Przedszkole. Wpłaty gotówką można
dokonywać 5 dnia każdego miesiąca.
9. Każdego dnia Dzieci w Przedszkolu jedzą domowe posiłki: śniadanie - 9.00, obiad
- 12.00, podwieczorek -15.00.
10. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe Dziecko nie później niż o 8.45.
11. W przypadku nagłej choroby do Dziecka wzywany jest lekarz pediatra. Rodzic po
otrzymaniu wiadomości o chorobie Dziecka zobowiązany jest do jego odebrania
najszybciej jak to możliwe.
12. Przedszkole ubezpiecza Dzieci od nieszczęśliwych wypadków.
13. Rodzice zobowiązani są do odbierania Dziecka osobiście lub do pisemnego
upoważnienia innej pełnoletniej osoby, nie później niż o godzinie 17.00.
14. Rodzice proszeni są o przygotowanie wyprawki dla Dziecka (wszystkie elementy
ekwipunku powinny być podpisane lub umieszczone w opisanej torbie), na którą
składają się: kapcie, worek na kapcie, szczoteczka i pasta do zębów, mały
ręczniczek, 1 komplet ubrań na zmianę, poduszeczka i kocyk (kołderka).
15. Przedszkole prowadzi zajęcia dydaktyczne od 9.30 do 14.30. Jeśli Dziecko jest
odbierane wcześniej nie ma możliwości uczestniczyć we wszystkich zajęciach.
16. O planowanych wycieczkach poza teren Przedszkola, wyjściach edukacyjnych,
uroczystościach, atrakcjach, wysokości opłat, zebraniach Rodzice informowani są
przez pocztę email i telefonicznie (SMS).
17. Rodzice są zobowiązani do udziału w Zebraniach Rodziców.
18. Za szkody powstałe z winy Dziecka odpowiadają Rodzice i ponoszą koszty ich
naprawienia.
19. W Przedszkolu nie podajemy dzieciom absolutnie żadnych lekarstw.
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