REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NIEBIESKI MOTYLEK
w Rzeszowie

I. ORGANIZACJA
1. Niepubliczne Przedszkole NIEBIESKI MOTYLEK, zwane dalej Przedszkolem jest
placówką niepubliczną, prowadzoną przez osobę fizyczną – Julię Szargut. Przedszkole jest
instytucją oświatową, wychowawczo – dydaktyczną oraz opiekuńczą, która realizuje zadania
zawarte w statucie.
2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Rzeszowie przy ul. Mazowieckiej 56A
3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
4. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o
podstawę programową oraz programów autorskich opracowanych przez nauczycieli
przedszkola.
5. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z grup dzieci.
Grupy te tworzone są głównie według zbliżonego wieku, co pozwala jednocześnie na
grupowanie dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb oraz zainteresowań.
6. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Dzieci
oddawane pod opiekę Przedszkola muszą być samodzielne oraz komunikować swoje
potrzeby.
7. Dziecko przyjmowane jest do Przedszkola po rozmowie z Rodzicami/Opiekunami,
którzy wypełniają Kartę Zgłoszenia Dziecka.
8. Przedszkole czynne jest przez cały rok w dni powszednie w godzinach 6.30 – 17.30.
Między godziną 06:30 a 07:00 oraz 17:00 i 17:30 dzieci przedszkolne łączone są z grupą
żłobkową i powinny być przyprowadzane/odbierane z lokalu żłobka.
9. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu należy powiadomić Przedszkole
do godziny 8.30 rano.
10. Dzieci mogą przyprowadzać oraz odbierać Rodzice/Opiekunowie lub osoby przez
nich upoważnione. Upoważnienie takie stanowi załącznik do Karty Zgłoszenia
Dziecka, należy wskazać w nim imię, nazwisko osoby upoważnionej, a także numer i
serię dowodu, numer PESEL oraz numer telefonu.
11. Dzieci przyprowadzane do Przedszkola muszą być zdrowe (bez kataru, gorączki,
biegunki, wymiotów, itp.)

12. Wymaga się, aby dziecko posiadało: obuwie zmienne, odzież i bieliznę na
przebranie, przybory do mycia zębów. Każdy Przedszkolak posiada własną szafkę w
szatni na korytarzu.
13. W Przedszkolu wyznacza się czas na odpoczynek dzieci – we wczesnych godzinach
popołudniowych. Każde dziecko na ten czas ma dostęp do osobnego leżaka.
14. Zabrania się przynoszenia do Przedszkola własnych zabawek – Przedszkole nie
ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do placówki.
Dni, w które dzieci będą mogły przynieść własne zabawki zostaną wyznaczone przez
nauczycieli.
15. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci za dodatkową opłatą.
W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w Przedszkolu opłata dzienna za wyżywienie
zostanie odliczona.
16. Przedszkole zapewnia możliwość grupowego ubezpieczenie dzieci od następstw
nieszczęśliwego wypadku.
17. W przypadku wandalizmu i dużej agresji dziecka istnieje możliwość usunięcia
dziecka z listy przedszkolnej.

II. ZADANIA PRZEDSZKOLA
Przedszkole Niepubliczne Niebieski Motylek realizuje cele i zadania określone w
Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Przedszkole
realizuje również podstawę programową wychowania przedszkolnego.

III. PRAWA DZIECKA
Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a
w szczególności do:
- właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego,
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- szacunku dla wszystkich swoich potrzeb,
- życzliwego i podmiotowego traktowania,
- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
- poszanowania jego godności osobistej,
- poszanowania własności,
- opieki i ochrony,
- rozmowy na każdy temat,

- akceptacji swojej osoby.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zapewnienie upoważnionej
osoby zastępczej.
3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
najpóźniej do 8.30 rano oraz niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i
chorobach zakaźnych.
5. Rodzice mają prawo do:
- zapoznania się z programem i zadaniami przedszkola;
- uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i
niepowodzeń swojego dziecka;
- uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
- wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy
przedszkola;
- przebywania w przedszkolu oraz obserwowania zajęć po wcześniejszej konsultacji z
nauczycielem;
- Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego
rozwoju.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2013 r.

