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Regulamin Przedszkola w Golinie 
„Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi 

 
 

 

Czas pracy przedszkola 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1600: 

 oddział I, II, III, V – od 630 do 1600, 

 oddział IV – od 800 do 1300. 

 

 
 

Czas realizacji podstawy programowej 

 oddział I, II, III, IV, V– od 800 do 1300. 
 

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku                  

i możliwości rozwojowych dzieci, uwzględniając warunki lokalowe, a w szczególności zapewnia 

bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem                       

(tj. wycieczki, spacery, gry i zabawy na powietrzu itp.). 
 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego. 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci - bezpieczeństwo 

1. Dziecko jest przyprowadzane przez rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola i przekazywane 

pod opiekę personelowi. 

2. Dziecko z przedszkola jest odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną przez 

nich osobę najlepiej pełnoletnią zapewniającą bezpieczeństwo. W myśl kodeksu cywilnego odebrać 

dziecko mogą również osoby powyżej 13 lat, które mają zdolność prawną oraz upoważnione przez 

rodziców rodzeństwo, zgodnie z art. 43 Ustawy Prawo o ruchu drogowym – który zezwala dzieciom  do lat 

siedmiu korzystać z drogi pod opieką osoby mającej  co najmniej 10 lat. 
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3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane zgodnie z zadeklarowanymi przez rodziców i zapisanymi                   

w umowie o korzystanie z usług przedszkola publicznego, w wyznaczonych godzinach otwarcia                                

i zamknięcia placówki. 

4. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. 

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dzieci nauczyciel lub woźna 

oddziałowa zgłaszają ten fakt dyrektorowi przedszkola, który podejmuje działania wyjaśniające. 

6. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice.                        

7. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne, dostosowane do 

warunków atmosferycznych, umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu.                  

Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w przedszkolu 

zapasowych części garderoby. 

8. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność prawną za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych. 

9. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej                  

do momentu przekazania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej.  

10. Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren poza nim jedynie w kolumnach.                          

Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia liczebności grupy. 

11. Podczas pobytu dzieci na powietrzu zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie                          

ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką nauczycieli. 

12. Podczas zabaw na polance, placu zabaw itp. dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie. 

13. Sprzęt na placu zabaw jest codziennie kontrolowany przez konserwatora oraz dezynfekowany. 

14. Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom 

bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać. 

15. Bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel oddziału. W oddziale integracyjnym nauczyciel 

i nauczyciel wspomagający. Nauczyciele mogą korzystać z pomocy woźnej. 

Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki, nawet na chwilę. 

16. W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych z opieką nad 

dziećmi, jego uwaga skupiona jest wyłącznie na nich. 

17. W przypadku nieobecności nauczyciela opiekę sprawuje nauczyciel zastępujący wskazany przez 

dyrektora. 

18. Dzieciom nie wolno podczas dnia samowolnie wychodzić z sali. 

19. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stan zabawek, sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego sali. 

20. Nauczyciel ustala z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje z nimi 

rodziców dzieci. 
 
 

Prawa dzieci 

Dzieci w przedszkolu mają prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do: 

 właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, 

 szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego traktowania, opieki i ochrony, 

 wyrażania swoich uczuć i myśli, 

 do nauki przez zabawę i bycia sobą, 

 

 rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

 pomocy w przypadku trudności w procesie wychowawczo-dydaktycznym, 

 korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. 
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Obowiązki dzieci 

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek: 

 przestrzegać umów dotyczących bezpieczeństwa, a zwłaszcza unikać zachowań zagrażających 

bezpieczeństwu własnemu i innych, 

 nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela, 

 zgłaszać wszelkie wypadki i uszkodzenia związane ze zdrowiem, sygnalizować złe samopoczucie      

i potrzeby fizjologiczne, przestrzegać zasad higieny, mieć opanowany trening czystości, 

 szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu, 

 dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa, 

 przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, innych osób, szanować zasady współżycia                    

w grupie, przestrzegać wartości uniwersalnych, 

 nie chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach. 
 

 

Prawa rodziców 

Rodzice mają prawo do: 

 uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępach, zachowaniu i rozwoju, 

 otrzymywania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innej, zgodnie potrzebami, 

 uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu  przyczyn trudności 

wychowawczych i metodach udzielania dziecku pomocy, 

 zapoznania się z programem, zadaniami wynikającymi z koncepcji, planu pracy przedszkola                   

i planów pracy oddziału, 

 wyrażania i przekazywania  dyrektorowi i nauczycielom wniosków z obserwacji  i opinii pracy 

przedszkola, 

 aktywnego włączania się w życie przedszkola. 
 

 

Obowiązki rodziców 

Rodzice dziecka mają obowiązek: 

 przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej, w zakresie podstawowych 

czynności samoobsługowych – jedzenie, toaleta, 

 współpracować z nauczycielem w celu ujednolicenia  oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych i 

stymulowania jego indywidualnego rozwoju, 

 zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka i niepokojące objawy w jego zachowaniu,                   

które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie w grupie, 

 uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole, 

 terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, 

 przestrzegania praw dziecka ujętych w Konwencji Praw Dziecka, 

 kulturalnego i bezpiecznego zachowania się na terenie przedszkola. 
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Zdrowie 

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dzieci.  

2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola. 

3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, 

wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. 

4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, 

inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. 

5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz 

udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat. 

6. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych 

zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu. 

7. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia 

przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie                           

dla prawidłowego funkcjonowania dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel 

i katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, 

podwyższona temperatura, urazy, inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego 

rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka. 

8. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest 

zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności 

konsultacji lekarskiej. 

9. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmują dalsze 

kroki w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru 

dziecka. 

10. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, 

nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy 

przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego,                   

a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu. 

11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica,                               

a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie 

leczenia. 

12. W sytuacji stwierdzenia u dziecka alergii (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań 

żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego wskazującego 

rodzaj alergii. Dziecko może korzystać z posiłków przygotowanych w domu. 

13. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych, a także w postaci 

zastrzyków, maści i żelu. 

14. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców                          

na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach.  

      Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci 

      po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie brały  

     udziału  w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach (nie ma możliwości pozostawienia  

    dziecka lub części grupy w sali). 
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15. Pomieszczenia przedszkolne, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie przed przyjściem 

dzieci do przedszkola oraz w czasie pobytu na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 

Zasady korzystania z wyżywienia 

1. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z posiłków przygotowywanych 

(codziennie świeżych) przez panie kucharki w przedszkolnej kuchni. 

2. Dzieci mogą korzystać z 3, 2 lub 1 posiłku w zależności od godzin pobytu w placówce. 

3. Dzieci przebywające w oddziałach pięciogodzinnych korzystają z dwóch posiłków: 

 oddział IV od 8:00 do 13.000 – śniadanie, obiad, 

4. Jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej niż do godziny 14:00 korzysta z trzech posiłków: 

 oddział I, II, III, V od 6:30 do 16:00 – śniadanie, obiad, podwieczorek. 

 

 

 


