
 
 

 
 

REGULAMIN  MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA 
NR 8  W  ZGIERZU 

 

 
1. Przedszkole jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach  6.30 

– 17.00 

2. Dniami, w których przedszkole jest nieczynne są dni ustawowo wolne oraz inne 

dni ustalone odrębnymi przepisami. 

3. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, 

prawnych opiekunów oraz inne osoby przez nich upoważnione, zapewniające 

dziecku całkowite bezpieczeństwo.   

4. Rodzice są zobowiązani do informowania nauczycieli oddziału, do którego 

uczęszcza dziecko, o zmianie danych adresowych i zmianie numeru telefonu.  

5. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je 

do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać dziecko pracownikowi 

przedszkola.  Od tego momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiedzialne jest 

przedszkole. 

6. Rodzice mogą przyprowadzać dzieci rano w godzinach  6.30 – 8.15 i odbierać   

po obiedzie  w godzinach  12.00 – 17.00   

7. Dzienną organizację pracy przedszkola określa  RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA.                                                                                                                                                                       

8. Podstawę programową wychowania przedszkolnego placówka  realizuje  w 

godzinach  8.00 – 13.00. 

9. Rodzice mogą uzyskiwać informacje w sprawach dydaktycznych i 

wychowawczych  po uprzednim ustaleniu terminu rozmowy z nauczycielem lub 



w czasie konsultacji.  Codzienne kontakty  rodziców z nauczycielami  nie mogą 

absorbować czasu, w sposób utrudniający  sprawowanie opieki nad dziećmi. 

10. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe. W przypadku  zaobserwowania 

u dziecka widocznych objawów choroby, nauczyciel może zażądać od rodziców 

zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. 

11. W przedszkolu nie są podawane dzieciom leki.  Podawanie leków w przypadku 

występowania choroby przewlekłej, odbywa się na zasadach uregulowanych 

odrębnymi przepisami. 

12. W przypadku otrzymania informacji od nauczyciela o wystąpieniu u dziecka 

gorączki lub złego samopoczucia, rodzice są zobowiązani do jak najszybszego  

odebrania dziecka         z przedszkola. 

13. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą być objęte ubezpieczeniem od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, w wybranym przez rodziców zakładzie 

ubezpieczeniowym. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice. 

14. Odpłatność za przedszkole przyjmowana jest 10 i 11 dnia każdego miesiąca. Za 

zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w wysokości ustawowej 

15. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do 

skreślenia z listy wychowanków dziecka , które bez podania przyczyny jest 

nieobecne powyżej jednego miesiąca, lub odpłatność za pobyt dziecka jest 

regulowana nieterminowo. 

16. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zabawki i inne 

wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci. 

17. Przedszkole zapewnia dzieciom w czasie ich pobytu bezpieczeństwo, ochronę 

przed przemocą, poszanowanie godności osobistej oraz życzliwe traktowanie. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 


