
REGULAMIN 
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO

„ABC AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”
 W EŁKU

39.Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.00 do 17.00.

40.Rodzice  za  pobyt  dziecka  w  przedszkolu  wnoszą  opłatę
miesięczną, której wysokość regulowana jest zawartą umową. W
opłacie miesięcznej zawiera się wyżywienie.

41.Opłata stała nie obejmuje zajęć dodatkowych. Pełna oferta zajęć
dodatkowych  z  obowiązującymi  za  nie  opłatami  jest
przedstawiana  rodzicom  na  początku  roku  szkolnego,  tj.  we
wrześniu.  Rodzice uiszczają opłaty za zajęcia dodatkowe razem
z opłatą  za  przedszkole  na  konto  przedszkola  lub  w  kasie
przedszkola.

42.Wysokość  opłaty  za  przedszkole  obniża  się  na  drugie  i  każde
następne dziecko z danej rodziny uczęszczające jednocześnie do
naszego przedszkola.

43.Opłata  za  materiały  i  pomoce  do  zajęć  (tzw.  wyprawkę)  jest
wnoszona przez  Rodziców raz na  semestr  w kwocie  określonej
zawartą umową.

44.Rodzice  ponoszą  koszt  podręczników potrzebnych  do  realizacji
zajęć  z  zakresu  podstawy  programowej  na  poziomie  grupy
wiekowej,  do  której  uczęszcza  dziecko.  Przedszkole  nie  ma
wpływu  na  ceny  podręczników,  które  ustalane  są  przez
wydawnictwo lub sprzedawę.

45. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać do 10 dnia
każdego miesiąca „z góry” na konto placówki: Bank BPH Oddział
w Ełku,  nr  konta:  61106000760000326001941246  lub do kasy
przedszkola.



46. Organ prowadzący ma prawo podwyższyć opłaty za przedszkole
w  zależności  od   aktualnych  kosztów  wraz  z  rozpoczęciem
nowego  roku  szkolnego  pod  warunkiem,  że  poinformowuje  w
formie pisemnej Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
w danym roku szkolnym o planowanej podwyżce na 30dni przed
terminem podpisania aneksu do umowy na nowy rok szkolny.

47.

48. W przypadku, gdy przedszkole będzie organizowało uroczystość
wymagającą większego nakładu środków finansowych (np. kupna
prezentów wszystkim wychowankom) tak jak to jest w przypadku
obchodów  Dnia Dziecka,  mikołajek,  choinki, istnieje możliwość
dodatkowej  zbiórki  pieniędzy  nieprzekraczającej  jednorazowo
sumy 30 zł na dziecko. Na wniosek Rodziców suma może zostać
zwiększona.

49.Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia
grup.

50.Organizację  pracy  w  ciągu  dnia  określa  ramowy  rozkład  dnia
wywieszony na tablicy informacyjnej.

51.W  uzasadnianych  przypadkach  dyrektor  przedszkola  może
zmienić  organizację  dnia  (np.  wyjście  na  zewnątrz,  wycieczka,
uroczystość).

52.Pracownicy przedszkola nie podają dziecku żadnych leków i nie
stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi
przypadkami  ratującymi  życie  dziecka  oraz  wynikającymi  z
konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

53.Dzieci chore (z katarem, kaszlem) nie będą przyjęte do grupy.

54.W wypadku choroby zakaźnej dziecka Rodzice zobowiązani są w
trybie pilnym powiadomić dyrektora przedszkola.

55.Dzieci  są  odbierane  z  przedszkola  przez  Rodziców  lub
upoważnione i zgłoszone przez nich osoby dorosłe. Pobyt dziecka
w przedszkolu nie może przekraczać 10 godzin dziennie. Osobom
nietrzeźwym dziecko nie będzie oddane.



56.Wszystkie sprawy związane z życiem przedszkola, powinny być
omawiane na terenie przedszkola w obecności zainteresowanych
stron tego samego dnia.

57.Wychowawca  grupy  może  określić,  jakich  zabawek  nie  można
przynosić do przedszkola, np.: rzeczy drogich, takich, które łatwo
mogą ulec zniszczeniu, niebezpiecznych dla innych dzieci.

58. Rodzice  są  zobowiązani  do  zapoznania  się  ze  Statutem i
Regulaminem przedszkola oraz innymi dokumentami regulującymi
pracę przedszkola, jeżeli takie istnieją.

59. Regulamin zatwierdzony został na ogólnym zebraniu Rodziców,
wchodzi w życie z dniem podpisania i jest wywieszony na tablicy
informacyjnej  oraz  umieszczony  na  stronie  internetowej
przedszkola: www.potapczyk.pl.


