
Regulamin 

 

Gminnego Przedszkola w Siedlcu 

 

opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm/, przepisów wydanych na jej 

podstawie i statutu przedszkola. 

 

I. FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA 

 

1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną. 

2. Przedszkole czynne jest od godziny 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku 

(bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej 

realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00). 

3. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, trwa do 31 

sierpnia następnego roku, z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu /w czasie 

przerwy wakacyjnej czynne są przedszkola dyżurujące/. 

4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w wyjątkowych 

sytuacjach od 2,5 roku. 

5. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.00, a odbierać do godz. 17.00. 

6. Dziecko przyprowadza i zabiera osoba dorosła (rodzic, prawny opiekun lub 

osoba pisemnie do tego upoważniona). 

7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci. 

8. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają 

ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia 

pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego. 

9. Po przyjęciu dziecka do przedszkola rodzic/prawny opiekun podpisuje umowę 

z dyrektorem przedszkola na świadczenie udzielane przez placówkę. Umowa 

ta obowiązuje przez cały rok szkolny. 

10. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, niewymagające 

opieki medycznej. Dziecko chore lub z objawami choroby nie może przebywać 

w przedszkolu. 

11. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny przedszkola - zatwierdzany przez organ prowadzący. 

  

 

II. OPŁATY RODZICÓW 

 

1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na 

realizację podstawy programowej ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady 

Gminy Bochnia. 

2. Zasady korzystania z żywienia w tym wysokość opłat za posiłki ustala 

dyrektor przedszkola wspólnie  z Radą Rodziców  w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym. 

3. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z 3 posiłków: śniadanie, 



obiad, podwieczorek. 

4. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w ustalonych 

dniach. 

5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega tylko dzienna stawka za 

żywienie, za każdy dzień nieobecności. 

 

III.  DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA 

 

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 

programu wychowania przedszkolnego, zatwierdzonego przez dyrektora po 

uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej. 

2. Organizację pracy w ciągu dnia określa „Ramowy rozkład dnia” dla 

poszczególnych grup wiekowych zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 

3. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci przedszkole 

umożliwia naukę religii tym wychowankom, których rodzice wyrażają takie 

życzenie. 

4. Na wniosek rodzica i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być 

organizowane zajęcia dodatkowe. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi: 

 

 a) z dziećmi w wieku 3,4 lat – ok.15 min 

 b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – ok. 30 min. 

5. Sprawy dotyczące dziecka należy omawiać z wychowawcami lub dyrektorem 

placówki. 

6. Każde dziecko przyjęte do przedszkola obowiązuje regularne uczęszczanie. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących 

wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: dyrektor przedszkola, Rada 

Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy przedszkola. 

2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone 

przez dzieci do przedszkola. 

3. Z wszelkimi zastrzeżeniami i uwagami dotyczącymi działalności przedszkola 

rodzice winni zwracać się bezpośrednio do dyrektora przedszkola. 

4. Wszystkich rodziców obowiązuje Regulamin Przedszkola opracowany przez 

dyrektora. 

5. Regulamin może ulec zmianom w miarę potrzeb zaistniałych w 

funkcjonowaniu i organizacji pracy przedszkola. 

 

 

 

 
  


