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l.Przedszkole jest placówka spełniającąfunkcję opiekuńczo dydakĘaznąw stosunku
do dzieci
w wieku 3- 6lat- Dziecko Prryjęte do przedszkola powinno ao niego regularnie
uczęszczać.
2,Praca wYchowawczo -dydaktycznai opiekuńcza prowadzona jest w o-pu..ń
o obowiązującą
Podstawę Programową dla.przedszkoli , programu wychowania§rzedszkolnego zatwi".d"*igt przez
wybranego przez navazyciela prowadzącego grupę lub przez Radę pedagogńzną
.

ll czAs PRAGY PRzED§zKoLA

t FREK}YENGJA

MEN

DzlEcl

1.Przedszkole czynne jest od 6:00 - 17:00
2.Przedszkole funkcjonuj e PrZeZ cały rok szkolny z wyjątkiem przerw wakacyjnych ustalonych
przez
Urząd Gminy w Nysie ,
3.DYrektor Przedszkola ma Prąwo skreślió dziecko zlisĘ wychowanków przedszkola
z następujących

przyczyn:

-

nieregularne go uiszczania odpłatnoŚci za pobyt dziecka w przedszkolu do 1 0- go każdego
miesiąca
z Powodu ciągłej, dłuższej i nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka

lll zAoPATRzĘilIE nzlEGKĄ

Dziecko powinno przynieśó ze sobądo przedszkola:
- pantofle w woreczku

-

strój gimnastYcznY W Woreczku Wszystkie przedmioty powinny być podpisane nazwiskiem
dziecka.

lv o§CIWlĄgKl R§t}z§cÓw
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Do pRżED§z}toLA

1.Rodzicę współpracują z Radą Pedagogiczną
, włączająsię czYnnie w prace u$eczne usprawniające działalność przedszkola;
- biorą udziń w uroczystościach , imprezach dla dzieci , zajęciach
- uczestnicząw zebraniach ogólnych i grupowych .
2.Rodzice Pokrywają comiesięczną opłatę stałą, w której wyliczona jest 7 zł zakłżdągodzinę pobytu
dzięcka w Przedszkolu powyżej 5 h dziennie .Rodzice póapisulą umowę z dyrektorem przedsźkolina
usługi przedszkolne
3.OPłata zaŻrYwieniejest wynikiem naliczenia kosztów,,wsadu do kotła" dla jednego dzieckapomnożona
rary iloŚĆ osobodni za 1 miesiąc .Stawka żywieniowa dzienna jest uchwalana przez-RR przedszkola
nr 9.Nie
wYkorzYstane Środki na żYwienie dzięcka, są odpisywane od przypisu następnego miesiąca
przypadku
,a w
'
oPłacenia z gory żywienia i wypisu dziecka , sązwraęane z potrącónięm t<osaori wysyłki
nadpłaty .'
4.Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dziecka bezpośrednio na oddział pód opieti
naucąrcielki
do godziny 8: 00 rano.
5.0dbieranie dziecka z przedszkola odbywa się przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna dziecka
,

do godziny 17: 00.
6.Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
7.Spóźnienie dziecka do przedszkolanaleĘ zgłosiótelefonicznie do godz. 8.00
8.Nie odebranie dziecka do godziny 17:00, prry jednoczesnym braku kontaktuzrodzicami, osobami
upowaznionymi, skutkuj e zawiadomieniem właściwychorganów policji
9.Do Przedszkola nie wolno przyprowadzac dzieci chorych. W przypałku choroby zakaźnej, zatrucia
Pokarmowego dziecka , rodzice zobowięani są do niezwłoczn€go zawiadomienia wychowawcy lub
dyrektora przedszkola.

10.Wszelkie SPraWY doĘczące pracy wychowawczo-dyd aktycznej rodzice powinni kierować pierwszej
w
kolejności do wychowawców,
11,Wnioski doĘczące działalnościplacówkiorazpracy naucrycieli i pozostałego personelu nateĘkierowaó

do dyrektora przedszkola.

12.WszYstkie dzieci powinny podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych
wYPadków. Koszfy ubezpieczenia pokrywaj ąrodzice na po.rąiku każdego.oku s)koh"go.
13.Przędszkole nie Ponosi odpowiedzialności za wartości owe rzeczy prrynoszone do przeds zkola.

l4.Rodzicę zobowiązani sądo niezwłocznego poinformowania wychowawców o zmianie telefonów

kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.
15. Szczegółową organi zacje pracy przedszkola reguluje §tatut Przedszkola
* rvszYstkic zarządzenia rvl'nikające
z organizac.ii pracy placórvki są unrieszczone w kąciku informacyjnynr
ich realizoriania,

nr9

Nr
;

9w

Nysie

Rodzice proszeni są do terminowego

Rada Rodziców
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