
REGULAMIN 

PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNEGO „PLASTUŚ” 

M. i D. Starosta s.c. w Warszawie, 

ul. Mehoffera 57 
 
 
I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 
 
1. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się w ciągu całego roku. 
2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 
3. Przedszkole jest czynne w godzinach: 7.00 – 18.00. Rytm dnia zamieszczony jest na 
stronie internetowej przedszkola – www.plastus.edu.pl 
4. Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godzinach: 7.00 – 8.45. Osoby 
przyprowadzające dziecko powinny osobiście powierzyć dziecko pod opiekę nauczyciela. 
Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do wcześniejszego informowania 
nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola. 
5. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni 
zobowiązani są do opuszczenia terenu przedszkola bez zbędnej zwłoki. W sytuacjach 
wyjątkowych pozostanie rodzica/opiekuna prawnego na terenie przedszkola musi być 
uzgodnione z dyrektorem przedszkola lub nauczycielem. 
6. Dzieci odbierają rodzice/opiekunowie prawni lub osoby pełnoletnie wskazane przez 
nich w pisemnym upoważnieniu. 
7. Rodzice/Opiekunowie prawni po odebraniu dziecka z przedszkola zobowiązani są do 
opuszczenia terenu przedszkola bez zbędnej zwłoki. 
8. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani przyprowadzać do przedszkola dzieci 
zdrowe i czyste. Nauczyciel może odmówić przyjęcia chorego dziecka lub poprosić o 
przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do 
przedszkola. 
9. Jeśli u dziecka podczas pobytu w przedszkolu jego samopoczucie będzie wskazywać 
na stan chorobowy, rodzice/opiekunowie prawni po powiadomieniu zobowiązani są do 
niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 
10. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice/opiekunowie 
zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub 
nauczyciela grupy. 
11. Nauczyciele mogą odmówić wydania dziecka osobom nietrzeźwym lub będącym 
pod wpływem innych środków odurzających. 
12. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków. 
13. Dzieci przebywają codziennie na świeżym powietrzu, jeśli w ocenie nauczyciela lub 
dyrektora pozwalają na to warunki pogodowe. 
14. Korzystanie z posiłków przez dzieci z dietami, uzgadniane jest indywidualnie z 
rodzicami / opiekunami prawnymi. 
15. W okresie przerw między świętami oraz w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) 
Przedszkole pełni dyżur. W trakcie dyżuru grupy mogą być łączone a ilość kadry 
pedagogicznej dostosowana jest do zgłoszonej ilości dzieci w tym czasie.  
16. Dzieci mogą do przedszkola przynosić książki oraz w najmłodszych grupach 
przytulanki. 



 
 
 
 
II. PRAWA DZIECI 
 
1.Dzieci mają prawo do: 
- właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, dydaktycznego oraz  
opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym, 
- przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej", 
 - zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych, 
- poszanowania godności osobistej, 
- życzliwego i podmiotowego traktowania, 
- swobody wyrażania myśli i przekonań, 
- rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, 
- wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, 
wiek, stan zdrowia, narodowość oraz akceptowania ich potrzeb. 
 
 
III. OBOWIĄZKI DZIECI 
 
1. Dzieci zobowiązane są do: 
- współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki, 
- podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia 
społecznego, 
- szanowania wytworów innych dzieci, 
- szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności, 
- uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów, 
- przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek, 
- kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych, 
- zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i 
wycieczek, 
- przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno. 
 
IV. PRAWA RODZICÓW 
 
1. Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo do: 
- poznania treści regulaminu i statutu przedszkola, 
- pełnej informacji dotyczącej dziecka (arkusz obserwacji rozwoju dziecka dwa razy do 
roku, spotkania indywidualne),  
- kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub 
rozwiązywania problemów, 
- uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach 
organizowanych przez przedszkole, 
- przekazywania uwag, pomysłów, opinii dyrektorowi przedszkola i nauczycielom, 
- współuczestniczenia w życiu przedszkola. 
 



V. OBOWIĄZKI RODZICÓW 
 
1. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do: 
- punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, 
- terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i 
zasad ustalonych przez organ prowadzący, 
- informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego, 
- informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i 
natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby 
dziecka, 
- przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z 
nauczycielami, 
- zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców 
oraz na stronie internetowej - www.plastus.edu.pl, 
- zaopatrzenia dziecka w podstawową wyprawkę przedszkolną tj. pastę i szczotkę do 
zębów, kubek, mały ręcznik, obuwie na zmianę, odzież na zmianę, strój gimnastyczny, 
(wszystkie przedmioty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem), 
- dostosowania odzieży dziecka do pory roku i jego wzrostu. 
2. Rodzice/Opiekunowie prawnymi zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia 
społecznego oraz taktu i kultury we wzajemnych kontaktach. 
 
VI. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA 
 
1. Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa statut 
przedszkola i regulamin pracy obowiązujący w przedszkolu. 
2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zasad 
współżycia społecznego oraz taktu i kultury we wzajemnych kontaktach. 
 
VII. PRZEPISY KOŃCOWE 
1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione, 
zniszczone lub pozostawione na jego terenie. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020r. 


