
 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA 

 

Regulamin przedszkola powstał w oparciu o: 

 

• Statut Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Fun & Play” w Nowym Sączu 

• Zarządzeń i instrukcji władz oświatowych w sprawie bhp 

 

• Podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola/żłobka stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia. 

 

• Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 (we wrześniu skończone 2 lata i 6 miesięcy) - 6 lat.   

 

• Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 4 miesiąca życia do 2,5 roku. 

 

• Do przedszkola/żłobka może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe – dziecka chorego lub z objawami 

choroby nie wolno przyprowadzać. 

 

• Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że: wieje silny wiatr, pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest 

śnieżyca i temperatura jest niższa od -10o C, na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub 

ślisko,  zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz. Dziecko 

przyprowadzone do przedszkola/ żłobka, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac 

zabaw, spacer. 

 

• W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o 

tym fakcie dyrektora. 

 

• Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście. W 

przypadkach losowych - osoby przez nich pisemnie upoważnione, zapewniające pełne bezpieczeństwo. 

 

• Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola/ żłobka na nowy rok szkolny podlegają dobrowolnemu 

ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywa 

przedszkole/żłobek. 

 

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

samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci.  

 

• Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole/ żłobek umożliwia naukę religii 

tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.  

 

• Organ Prowadzący ustala dni oraz godziny funkcjonowania przedszkola/żłobka. 

Przedszkole/żłobek jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30- 17.00 z wyjątkiem: 

a) przerwy wakacyjnej – dwa pierwsze tygodnie sierpnia, 

b) dni ustawowo wolnych od pracy,  

• W Wigilię Bożego Narodzenia, w Sylwestra oraz w czasie tzw. długich weekendów, przedszkole czynne 

jest pod warunkiem zgłoszenia obecności minimum 7 dzieci.  W Wigilię Bożego Narodzenia i Sylwestra 

placówka otwarta jest do godz. 13:00.   

 

• Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8 15.  

 

• W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowana jest podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego dla przedszkoli.  

 

• Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi 6 -o letnimi w czasie 5 

godzin dziennie( tj. od 8.00- 13.00)  w zakresie obejmującym zgodnie ze statutem realizację programu 



wychowania przedszkolnego uwzględniającego ustaloną podstawę programową wychowania 

przedszkolnego.  

 

• Wysokość opłat ustala Organ Prowadzący  : 

 

a) dla dziecka w wieku przedszkolnym (od 2,5 lat do 6 lat) – 300zł 

b) dla dziecka w wieku żłobkowym (od 8 miesięcy do 2,5 lat) – 650zł 

c) dla 2 dzieci w wieku przedszkolnym – 530zł 

d) dla 2 dzieci w wieku żłobkowym – 1 220zł 

e) dla 2 dzieci (jedno w wieku żłobkowym, drugie w wieku przedszkolnym) – 880zł 

f) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stawka czesnego ustalana jest 

indywidualnie 

g) w miesiącu wrześniu opłata za ubezpieczenie 40 zł oraz wyprawka 150 zł – 200 zł 

h) dzienna stawka żywieniowa podstawowa wynosi 10 zł: 

Śniadanie 2,00zł, II śniadanie 1,00zł, obiad 5,00zł, podwieczorek 2,00zł /może ulec zmianie od 01.09.2020 

z przyczyn dyktowanych przez rynek spożywczy/ 

Jeżeli dziecko wymaga diety indywidualnej (alergie) dzienna stawka żywieniowa rozszerzona wynosi 16 

zł : 

Śniadanie 3,00 zł, II śniadanie 2,00zł, obiad 9,00 zł, podwieczorek 2,00 zł 

 

Stawki żywieniowe mogą ulec zmianie od 01.09.2020 z przyczyn dyktowanych przez rynek spożywczy 

 

W opłacie stałej uwzględnione są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, j. angielskiego( dzieci 2,5- 6 letnie), 

logopedii, rytmiki, religii, zajęcia sportowe prowadzone przez trenera oraz warsztaty i teatrzyki. 

Dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stwierdzonymi problemami organizujemy zajęcia 

specjalistyczne:   

 

– Rehabilitacja ruchowa 

– Gimnastyka korekcyjna 

– Terapia pedagogiczna 

– Zajęcia metodą integracji sensorycznej 

– Rewalidacja indywidualna 

– Wczesne wspomaganie rozwoju 

– Zajęcia z psychologiem 

– Zajęcia logopedyczne 

 

Przedszkole jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dysponuje odpowiednim 

podjazdem, parkingiem oraz dostosowaną toaletą. 

 

• Obowiązkiem rodzica w przypadku alergii pokarmowej jest dostarczenie pełnej listy produktów 

uczulających dziecko oraz zaświadczenie lekarza specjalisty.  

 



• Zobowiązuje się rodziców do zgłaszania choroby dziecka w danym dniu do godziny 8.00 w przeciwnym 

razie pobierana będzie opłata za wyżywienie. 

 

• Opłatę za świadczenia rodzice zobowiązani są wnosić do dnia 10 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, a 

za grudzień nie później niż do 20 grudnia danego roku. Opłatę stałą rodzice winni wpłacić z góry. 

 

• Nie opłacanie przedszkola przez 1 miesiąc powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków.  

 

• W zależności od potrzeb Rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola, mogą być organizowane 

zajęcia dodatkowe. 

 

• Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przyniesione do 

przedszkola/żłobka przez dzieci. 

  

• Każdy piątek jest „ dniem zabawki”. W tym dniu dziecko  może przynieść z domu swoją zabawkę, którą 

może się bawić podczas zabaw swobodnych- zabawka nie może zagrażać bezpieczeństwu dzieci. 

 

• W sytuacji gdy rodzic chce wcześniej odebrać dziecko z przedszkola, ma obowiązek zgłosić ten fakt rano 

przyprowadzając dziecko.  

 

• Każde dziecko powinno mieć w szatni zapasowe ubranie w razie potrzeby.  

 

• Koszt wyjazdów i wycieczek w całości pokrywają rodzice. 

 

 

• Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola/żłobka należy złożyć u dyrektora na piśmie z końcem 

miesiąca. 

 

• Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnione z czesnego. 

 


