
Regulamin Publicznego Przedszkola 

„Zielony Groszek” we Wrocławiu 

 
1. Definicje 

 

1.1.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć  

w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej:  

a. Dyrektor – osoba kierująca przedszkolem. 

b. Wychowawca – osoba prowadząca odział przedszkolny zatrudniona na podstawie 

odrębnych przepisów. 

c. Rodzic (prawny opiekun) – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka. 

d. Przedszkole – Publiczne Przedszkole „Zielony Groszek” we Wrocławiu z siedzibą przy 

 ul. Rolniczej 36. 

e. Regulamin – niniejszy Regulamin. 

 

2. Postanowienia ogólne 

 

2.1.  Przedszkole prowadzi działalność w zakresie edukacji przedszkolnej w oparciu o podstawę 

programową wychowania przedszkolnego MEN (z dn. 27 sierpnia 2012r. ze zmianą  

z dn. 18 czerwca 2014r.) 

2.2.  Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 17.30. 

2.3.  Podstawa programowa w Przedszkolu realizowana jest w godzinach 7.00-12.00. Przebieg 

poszczególnych czynności i zajęć w Przedszkolu regulowany jest poprzez Ramowy Rozkład 

Dnia. 

2.4.  Dziecko należy przyprowadzać do Przedszkola między godzina 6.30 a godzina 8.30.  

2.5.  Dziecko powinno być odbierane z przedszkola do godziny 17.30 przez Opiekunów lub 

upoważnioną na podstawie pisemnego upoważnienia przez Opiekunów osobę zapewniającą 

dziecku pełne bezpieczeństwo. Wychowawca lub Dyrektor przedszkola maja prawo 

wylegitymować osobę przychodzącą po dziecko. 

 

3. Zapisy do Przedszkola 

 

3.1.  Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku. 

3.2.  Zapisy do Przedszkola przeprowadzane są poprzez rekrutację, która odbywa się na podstawie 

odrębnych przepisów przekazywanych do informacji Opiekunów do miesiąca marca 

poprzedzającego rok szkolny, od którego dziecko ma uczęszczać do Przedszkola.  

 

4. Pobyt w Przedszkolu 

 

4.1.  Do Przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci. Po nieobecności spowodowanej 

chorobą Opiekunowie mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż 

dziecko jest zdrowe. W razie niedostarczenia dokumentu wychowawca zobowiązany jest 

odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, do czasu otrzymania odpowiedniego 

zaświadczenia. 

4.2.  Wychowawcy nie mają prawa podawać dzieciom żadnych leków, oprócz leków 

przyjmowanych na stałe przez dziecko (np. alergię), po wcześniejszym uzgodnieniu tej kwestii 

z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. 



4.3.  Ewentualna przerwa w  uczęszczaniu dziecka do Przedszkola może nastąpić tylko z ważnych 

powodów (choroba dziecka, urlop rodziców, wyjazd do sanatorium) i należy o tym 

poinformować Wychowawcę oddziału, do którego uczęszcza dziecko. 

4.4.  Każdy rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do dostarczenia na początku roku szkolnego 

wyprawki dla dziecka: 

- zmiennego obuwia; 

- poduszki i kocyka wraz z podpisanym workiem materiałowym; 

- opisanego kubka, szczotki i pasty do zębów; 

- ubranek na zmianę (koszulek, spodni, bielizny osobistej) 

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

 do Przedszkola. 

4.6.  Dyrektor przedszkola może podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z listy wychowanków poprzez 

rozwiązanie umowy oświadczenie usług przez Przedszkole w przypadkach: 

- nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka obejmującej jeden miesiąc lub nie zgłaszania się 

dziecka do 15 września bez podania przyczyny; 

- zaleganie przez rodziców (prawnych opiekunów) z odpłatnością za Przedszkole powyżej  

2 okresów płatniczych; 

- gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, a rodzice (prawni 

opiekunowie) nie podejmują współpracy z Przedszkolem, przy czym decyzja ta podejmowana 

jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dzieckiem; 

- nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) postanowień statutu i regulaminu 

Przedszkola. 

O zamiarze skreślenia dziecka z listu Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców (prawnych 

opiekunów) pisemnie. 

4.7.  Nie można skreślić dziecka objętego rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. 

4.8.  Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka. 

4.9.  Za wszelkie szkody materialne wyrządzone w Przedszkolu przez dziecko odpowiedzialni 

 są rodzice (prawni opiekunowie). 

4.10. Dzieci nie mogą przynosić do Przedszkola i spożywać w salach jedzenia, a zwłaszcza 

gum do żucia, słodyczy, chipsów itp. 

4.11. Dzieci mają możliwość przynoszenia swoich ulubionych zabawek wyłącznie w dzień 

wyznaczony przez Wychowawców oddziału. 

 

5. Opłaty  

 

5.1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ustalana jest na początku roku szkolnego na 

podstawie deklarowanego przez rodziców (prawnych opiekunów) czasu pobytu dziecka  

w Przedszkolu. Ewentualną chęć zmiany deklaracji należy zgłosić wychowawcy do ostatniego 

dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zmiana dotyczy oraz wypełnić stosowny aneks 

do umowy. 

5.2. Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu, rodzice (prawni opiekunowi) zobowiązani  

są uiścić z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca na podane konto bankowe. 

5.3.  Odpłatność za wyżywienie dziecka w Przedszkolu, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani 

są uiścić z dołu po otrzymaniu rozliczenia za miniony miesiąc. 

5.4.  Rodzice (prawni opiekunowie) są zwolnieni z opłaty za posiłek podczas nieobecności dziecka 

tylko w sytuacji zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 7.00 rano danego dnia. 

 

6. Postanowienia końcowe 

 

6.1.  Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka obowiązani są do uczęszczania na organizowane przez 

Wychowawców zebrania. 



6.2.  Rodzice (prawni opiekunowie) i Wychowawcy zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu 

skutecznego odziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego 

rozwoju. 

6.3.  Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka powinny brać aktywny udział w życiu Przedszkola, 

interesować się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie 

ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń. 

6.4.  Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i Przedszkola (zapytania, projekty,  zażalenia) powinny 

być zgłaszane do Dyrekcji przedszkola. 

6.5.  Do zmiany niniejszego Regulaminu upoważniona jest osoba prowadząca Przedszkole. 

Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie podane do wiadomości rodziców (prawnych 

opiekunów) dzieci i Pracowników na tablicy ogłoszeń Przedszkola. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….……………………………… 

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin Przedszkola 

(podpis, data, miejscowość) 

 


