REGULAMIN PRZEDSZKOLA
przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku

1. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00. Rodzice przyprowadzają dziecko
najpóźniej do godziny 8.30, chyba, że rodzic poinformuje o ewentualnym spóźnieniu.
Odbiór dziecka musi się odbyć do godziny 17.00. Nauczyciel może odmówić wydania
dziecka jeśli osoba odbierająca nie będzie posiadała wymaganego upoważnienia
podpisanego przez rodzica lub będzie pod wpływem alkoholu.
2. Opłaty za wyżywienie rodzic wnosi na podany numer rachunku bankowego do dziesiątego każdego miesiąca w ustalonej kwocie. W przypadku nieterminowego uiszczania opłat przez Rodzica/Opiekuna, dziecko zostanie skreślone z listy przedszkolnej.
3. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzic wnosi na podany numer rachunku
bankowego, po otrzymaniu informacji od nauczyciela o należnej kwocie, nie później
niż do dziesiątego każdego miesiąca. Opłata za pobyt jest zliczana po zakończeniu
każdego miesiąca.
4. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania o nieobecności dziecka w przedszkolu
na podany numer telefonu z dziennym wyprzedzeniem. Istnieje wówczas możliwość
odwołania posiłku. Jeśli rodzic nie zgłosi nieobecności dziecka lub zrobi to tego
samego dnia którego następuje nieobecność, naliczana jest opłata za posiłki.
5. Dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolnej jeżeli:
• rodzic nieterminowo reguluje płatności za posiłki i pobyt dziecka w placówce,
• dziecko przez miesiąc nie uczęszcza do placówki, a jego nieobecność nie jest
usprawiedliwiona przez rodzica.
6. Do przedszkola rodzic przyprowadza dziecko zdrowe oraz informuje nauczyciela
o ewentualnych wątpliwościach co do stanu zdrowia dziecka. Nauczyciel ma prawo
odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola jeśli dziecko będzie wykazywało oznaki
choroby.
7. Rodzic ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku
zgłoszenia przez nauczyciela złego stanu zdrowia dziecka.
8. W przypadku wątpliwości nauczyciela co do stanu zdrowia dziecka wracającego
po chorobie, może on poprosić o zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.
9. Dziecko uczęszczające do przedszkola musi posiadać podstawowe umiejętności
w zakresie zgłaszania potrzeb fizjologicznych i samoobsługi.
10. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych terminów spotkań i indywidualnych rozmów z nauczycielami.
11. Rodzic ma obowiązek zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy
ogłoszeń.
12. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki.

