
Regulamin Przedszkola Nr 111 w Warszawie 

 

 
Przedszkole jest placówką wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą, która zapewnia 

wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole. 

Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do 

wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów: 

1. Podstawę przyjęcia dziecka do przedszkolnej stanowi rekrutacja elektroniczna i zawarte w 

niej szczegółowe procedury,  zasady i kryteria. 

2. Dziecko przyjęte do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. 

3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych 

powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją 

przedszkola. 

4. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej 

opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać 

zaświadczenia lekarskiego. 

5. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom. 

6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego 

zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub nauczyciela. 

7. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem 

jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin 

Rady Rodziców/. 

8. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę 

religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie. 

9. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25. 

10. Czas pracy przedszkola - od godz. 7.00 do godz. 17.30 /od poniedziałku do piątku/. 

11. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 17.30 przez rodziców lub 

upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

12. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania 

Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego 

opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.  

13. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być 

organizowane zajęcia dodatkowe /np. rytmika, język obcy, plastyka, gimnastyka korekcyjna  

i inne/ w całości opłacane przez rodziców. 

14. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 

każdego miesiąca z góry – u kierownika gospodarczego lub na konto bankowe. 

15. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z 

następujących przyczyn: 

• nieregularnego wpłacania odpłatności 

• braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc 

• pozostawianie dziecka w przedszkolu poza godziną, do której czynne jest  przedszkole 

• nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy. 



16. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z 

listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy: 

• rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola 

• dziecko zagraża bezpieczeństwu innych dzieci. 

17. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci 

do przedszkola. 

18. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na 

piśmie z końcem miesiąca, co jest warunkiem zaprzestania naliczania odpłatności za pobyt 

dziecka w przedszkolu. 

19. W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w 

przedszkolu, które stanowią załączniki do Regulaminu Przedszkola Nr 111:  

• procedura przyprowadzania i odbierania dzieci - załącznik nr 1 

• regulamin spacerów i wycieczek- załącznik nr 2, 

• instrukcja bezpieczeństwa na terenie przedszkola - załącznik nr 3 

• procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w Przedszkolu Nr 111w 

Warszawie -  załącznik nr 4 

  

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane 

zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, 

społeczno-emocjonalny. 

Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju 

i radosnego dzieciństwa. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2011 roku , zatwierdzony Uchwała Rady Pedagogicznej 

Nr …… 

 
 


