
REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA 
 

Nazwa przedszkola: Przedszkole Nr 7 „SKARBNIKOWA WILLA” 

                                           w Czerwionce-Leszczynach 

Adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Młyńska 2 Telefon: 4312-355 

Organ prowadzący: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 

Nadzór pedagogiczny: Śląskie Kuratorium Oświaty, Delegatura Zamiejscowa w Rybniku 

Liczba Oddziałów: 4 

Godziny otwarcia przedszkola: 6.30 – 15.30 

 

Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami  Rada 

pedagogiczna Przedszkola opracowała regulamin , który podajemy do wiadomości                     

i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:  

 

1. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego 

uczęszczać w godzinach zdeklarowanych w karcie zapisu. 

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy- wyklucza się 

pozostawienia samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni; 

3. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach ustalonych przez 

dyrektora przedszkola nie później niż do 830 

4. W godzinach od 630 do 800 oraz od1300do1530 zajęcia odbywają się w grupach 

łączonych zgodnie z przyjętym w danym roku  harmonogramem i ramowym rozkładem 

dnia /załącznik nr1 do regulaminu organizacyjnego/ 

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

pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od tego  

momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiedzialne jest przedszkole. 

6. Odbierając dziecko z sali lub z placu zabaw rodzice nie powinni zabierać zbyt dużo 

czasu nauczycielowi. Dalsze pozostawanie na placu zabaw z dzieckiem, bardzo 

dezorganizuje pracę nauczycieli i sprawowanie opieki nad innymi dziećmi; 

7. Bardziej szczegółowe informacje o dziecku rodzic może uzyskać w ramach 

indywidualnych konsultacji z nauczycielką, zgodnie harmonogramem konsultacji; 

8. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do 

podejmowania czynności prawnych, zgłoszoną telefonicznie lub ustnie w dniu odbioru 

dziecka. Osoba wskazana przez prawnych opiekunów musi okazać dowód osobisty. 

9. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe; 

     10. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka szczegółowo omawia Procedura                 

przyprowadzania  i odbierania dziecka z przedszkola załącznik nr1 do regulaminu. 



 11. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych  

powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją 

przedszkola.  

12. Nieobecność dziecka w danym dniu należy zgłaszać najpóźniej do godziny830 

telefonicznie lub wpisując do zeszytu nieobecności znajdującego się w szatni. Zgłoszenie 

nieobecności  w określonym czasie jest podstawą do zwrotu odpłatności.  

13. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej 

opieki. 

14. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.  

15. Rodzice podejmują decyzję o dobrowolnym przystąpieniu do grupowego ubezpieczenia 

dziecka od NWW w przedszkolu. 

16. W trakcie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców, odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci spoczywa równocześnie na nauczycielu jak i rodzicach (opiekunach 

prawnych); 

17. Po zakończeniu programu artystycznego, uroczystości w momencie obecności rodziców 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą jego rodzice, (prawni opiekunowie); 

18.Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki tylko w Dniu Zabawek ustalonym 

z nauczycielem. Zabawki te nie mogą stanowić zagrożenia dla innych dzieci             ( małe 

elementy, ostrze brzegi, zawierające płynne lub suche substancje, które mogą się wysypać). 

Zaleca się, aby przynoszone zabawki były o niskiej wartości cenowej, Przedszkole nie 

bierze odpowiedzialności za zniszczenie. Prosimy o nie przynoszenie dziecięcych 

kosmetyków przez dziewczynki. 

19.Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia 

naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie na piśmie. 

20. Przedszkole prowadzi  żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę 

dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w  porozumieniu z Burmistrzem Gminy i Miasta 

Czerwionka – Leszczyny . Koszt odpłatnych świadczeń  ustala Gmina i Miasto Czerwionka 

- Leszczyny.  

21. Opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym 

terminie do 10-tego  każdego miesiąca z góry. 

22. Rodzice maja prawo do znajomości zadań wychowawczych, kształcących i 

opiekuńczych wynikających z planów funkcjonujących w przedszkolu; 

23.Rodzice maja prawo do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

rozwoju i zachowania; 

24. Rodzice maja prawo do wyrażania i przekazywania opinii dotyczących funkcjonowania 

przedszkola dyrektorowi oraz nauczycielkom przedszkola. 



   25. Rodzice mają obowiązek: 

 przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora przedszkola. 

 zapoznanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych na tablicy 

ogłoszeń; 

 przyprowadzanie do przedszkola dziecka czystego i zdrowego, dbanie o estetyczny 

wygląd dziecka. 

 brania czynnego udziału w życiu przedszkola na ile pozwala praca zawodowa 

rodziców. 

26. Dziecko w przedszkolu ma prawo: 

 do własności i szacunku 

 do tajemnic; 

 do niewiedzy; 

 do niepowodzeń i łez; 

 do codziennego pobytu na powietrzu; 

 poznawania otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego przez zabawę; 

 swobodnej działalności ruchowej, muzycznej, słownej i plastycznej; 

 korzystanie z pomocy nauczyciela w wyrównywaniu braków. 

27. Wychowanek przedszkola ma obowiązek: 

 zgodnej, partnerskiej zabawy; 

 pomocy młodszym i słabszym kolegom; 

 poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych (dzieci i osób 

dorosłych); 

 szanować mienie przedszkola, sprzątanie po sobie i odkładanie zabawek na miejsce; 

 zmieniać obuwie; 

 dbania o higienę osobistą; 

załącznik nr1  

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  

Z PRZEDSZKOLA Nr7  W CZERWIONCE - LESZCZYNACH 

 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają 

rodzice/opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania 

dzieci     z przedszkola. 

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub woźnej oddziałowej 

pełniącej dyżur w szatni. 

3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu przekazania dziecka 

przez rodzica lub woźną oddziałową.  

4. Osoba odbierająca dziecko od rodzica / opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy 

wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych 

mogących stworzyć zagrożenie.  



5. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości 

dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat 

6. Dzieci należy przyprowadzać  i odbierać zgodnie z zdeklarowanym czasem na kartach 

zapisu. 

7. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego 

upoważnienia podpisanego przez rodziców / opiekunów. Wszelkie zmiany w wykazie 

osób uprawnionych do odbioru należy zgłosić pisemnie nauczycielowi. 

8. W szczególnym przypadku dzieci mogą być odebrane przez osoby nie ujęte w 

oświadczeniu  po uprzednim telefonicznym powiadomieniu dyrektora lub nauczyciela 

osoba odbierająca musi okazać dowód osobisty 

9. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość odbioru dzieci z przedszkola przez 

nieletnie rodzeństwo powyżej 15-tego roku życia za pisemną zgodą rodziców                                

w jednostkowych sytuacjach. 

10. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę 

wskazaną w oświadczeniu.  

11. Rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.  

12. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że 

nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.  Personel przedszkola ma 

obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym 

przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub 

upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma 

prawo wezwać Policję.  

13. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione         

do odbioru o zaistniałym fakcie.  

14. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy)              

nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do 

odbioru dziecka  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.  

15.  Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor 

przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o 

niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.   

16. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje 

decyzję  o powiadomieniu policji. Z działań podjętych przez pracowników przedszkola 

spisuje się notatkę 

17. Rodzice / opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu 

pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki          

z podaniem godziny przyjścia do placówki.   

18. Rodzice /prawni opiekunowie wnoszą umowną karę pieniężną zgodnie z §9 ust.3  umowy      

za pobyt dziecka w przedszkolu. 

19. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

odpowiedzialni są rodzice /opiekunowie oraz nauczyciel.  

 

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2010r. 

 



 


