Regulamin Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata
Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych
1. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne
przed podjęciem nauki w klasie 1.
2. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 16.30.
4. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00 - 13:00.
5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia.
 6:00 – 8:00 Ranek. Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, praca
wyrównawcza i indywidualna z dziećmi, obserwacja dzieci, zabawy dowolne w kącikach,
ćwiczenia poranne.
 8:00-13:00 Blok edukacyjny. Realizacja podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, zajęcia wg obowiązujących planów miesięcznych, kształtowanie właściwej
postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu
inicjatyw przez dzieci, zabawy w ogrodzie, spacery, działalność dowolna dzieci, zabiegi
higieniczne, kształtowanie czynności samoobsługowych, posiłki – śniadanie 8: 45 –9:15,
obiad 11:45-12:15
 13: 00-16:30 Zajęcia popołudniowe. Odpoczynek poobiedni, zajęcia uspokajające, zabawy
w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, spacery, korzystanie z placu
zabaw, wyrównywanie różnic programowych u dzieci słabszych oraz wynikających z powodu
nieobecności na zajęciach, zabiegi higieniczne, podwieczorek 14: 30, rozchodzenie się dzieci
6. W ramach podstawy programowej prowadzone są raz w tygodniu zajęcia z języka angielskiego.
Zajęcia z religii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne.
7. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 8.00/punktualnie o 8.00 zgodnie
z deklarowanym czasem i odbierania w ustalonych porach (o godz. 13.00 w przypadku dzieci 5cio godzinnych).
8. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni oraz pełnoletnie
osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ( lista osób dostępna u wychowawcy ).
Zabrania się odbioru dziecka osobom nietrzeźwym lub osobom, których stan wskazuje na
niemożliwość zapewnienia dziecku bezpiecznej opieki.
9. Nieobecność dziecka należy usprawiedliwiać na piśmie w terminie do 7 dni.
Nieodebranie dziecka do godziny 16.30, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami
upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.
10. Do przedszkola są przyprowadzane dzieci zdrowe. W przypadku choroby zakaźnej rodzice
zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora szkoły.
11. Zgodnie z Procedurą postępowania w przypadku zachorowania dziecka przebywającego
w przedszkolu rodzice dziecka, u którego występują symptomy choroby- typu gorączka, wymioty,
biegunka zostaną o tym poinformowani telefonicznie przez wychowawcę oraz poproszeni
o odebranie dziecka z przedszkola.
12. Rodzice zobowiązani są do regularnych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do12
każdego miesiąca.
13. Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego podpisują umowę cywilnoprawną
w sprawie zasad korzystania z żywienia oraz zasad korzystania z wychowania przedszkolnego.
Wszystkie zmiany w korzystaniu z żywienia lub godz. wychowania przedszkolnego powinny być
zgłaszane na piśmie w sekretariacie szkoły przed rozpoczęciem następnego miesiąca, którego ma
dotyczyć zmiana. Wszelkie zmiany w umowie będą skutkowały sporządzeniem aneksu do
umowy.

14. Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców.
15. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy
z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno oświatowymi.
16. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, zabrania się zakładania im biżuterii typu: wiszące kolczyki,
łańcuszki, bransoletki, pierścionki. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe
przynoszone do szkoły.
17. Nauczyciele i pracownicy przedszkola nie mogą podawać dziecku jakichkolwiek leków. Rodzice
dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza stosowne oświadczenie.
18. Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie
się. Ubiór dziecka powinien być czysty, schludny, wygodny, praktyczny, bezpieczny
i dostosowany do warunków atmosferycznych.
19. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologicznej,
pedagogicznej w formie specjalistycznych zajęć logopedycznych, zajęć terapii pedagogicznej.
20. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować
w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.
21. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy
kierować do dyrektora szkoły.
22. Dzieci podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty
ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku każdego roku szkolnego.
23. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie
telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.
24. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Szkoły.
25. PRAWA i OBOWIĄZKI DZIECI oraz RODZICÓW
a. Dzieci mają prawo do:
 Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie
z ich rozwojem psychofizycznym.
 Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej".
 Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.
 Poszanowania godności osobistej.
 Życzliwego, podmiotowego traktowania.
 Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
 Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek,
stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb.
b. Dzieci zobowiązane są do:
 Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
 Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
 Szanowania wytworów innych dzieci.
 Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
 Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
 Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
c. Rodzice mają prawo do:
 Pełnej informacji dotyczącej dziecka.












Kontaktu z Dyrektorem i nauczycielami w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich
opinii lub rozwiązywania problemów.
Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach
organizowanych przez oddziały przedszkolne. Współuczestniczenia w życiu oddziału.
Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi szkoły, nauczycielom i Radzie
Rodziców.
Uzyskiwania informacji dotyczących działalności Rady Rodziców.
d. Rodzice zobowiązani są do:
Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.
Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad
ustalonych przez organ prowadzący.
Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.
Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego
odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka.
Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.
Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

