REGULAMIN
Niepublicznego Przedszkola „Kredka” w OŁAWIE
1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.
2. Rodzice za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszą stałą opłatę miesięczną, której wysokość regulowana jest zawartą umową.
W opłacie miesięcznej nie zawarte jest wyżywienie.
3. Uwzględnia się odpisy od wyżywienia, jeśli dziecko jest nieobecne w przedszkolu. Opłata stała obejmuje wszystkie zajęcia
dodatkowe, które są organizowane w przedszkolu.
4. Opłata za materiały (karty pracy), pomoce do zajęć i ubezpieczenie dziecka wnoszona jest przez Rodziców raz na rok w kwocie
ustalonej przez dyrektora Przedszkola.
5. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca „z góry” na konto placówki.
6. W przypadku nieterminowego uiszczania należności (opłata nie wpłynęła na konto do 20 dnia danego miesiąca) dziecko
zostanie skreślone z listy wychowanków.
7. Organ prowadzący ma prawo podwyższyć opłatę czesnego wraz z rozpoczęciem każdego nowego roku przedszkolnego.
8. Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.
9. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia wywieszony na tablicy informacyjnej.
10. W uzasadnianych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wyjście na zewnątrz, wycieczka, uroczystość).
11. 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.
12. Dzieci chore (z katarem, kaszlem) nie będą przyjęte do grupy.
13. W wypadku choroby zakaźnej dziecka Rodzice zobowiązani są w trybie pilnym powiadomić dyrektora przedszkola.
14. 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.
15. Wszystkie sprawy związane z życiem przedszkola, powinny być omawiane na terenie przedszkola w obecności zainteresowanych stron tego samego dnia.
16. Piątek jest dniem, w którym dzieci mogą przynosić do przedszkola swoje zabawki. Wychowawca grupy może określić jakich
zabawek nie można przynosić, np.: rzeczy drogocennych, pistoletów itp.
17. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem i Regulaminem C.R.D Niepublicznego Przedszkola „Kredka”.
18. Regulamin zatwierdzony został na ogólnym zebraniu rodziców i jest wywieszony na tablicy informacyjnej oraz umieszczony na
stronie www.przedszkole-krdka.pl
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