
Regulamin Przedszkola Specjalnego „Tęcza” przy Stowarzyszeniu 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” 

w Szczecinie 

1. Przedszkole jest niepubliczną placówką oświatową, powołaną w celu wykonywania 

zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty, pełni rolę edukacyjną, 

wychowawczą i opiekuńczą a także realizuje zadania zawarte w statucie przedszkola. 

2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do16:30.  

3. Rodzice odpowiedzialni są za punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka  

z przedszkola (zgodnie z zawartą umową pomiędzy Organem prowadzącym  

a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka),  

4. Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez 

rodziców/opiekunów prawnych bądź upoważnioną (na piśmie) przez nich osobę 

pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

5. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.  

6. Dziecko powinno regularnie uczęszczać do przedszkola, a o ewentualnej przerwie (np.: 

chorobie, turnusie rehabilitacyjnym dziecka, urlopie rodziców) należy powiadomić 

placówkę, w przypadku choroby - pierwszego dnia nieobecności, w przypadku 

pozostałych przyczyn nieobecności niezwłocznie po ustaleniu terminu wyjazdu, bądź 

zaistnieniu innej przyczyny nieobecności.  

7. W przypadku choroby nie należy przyprowadzać dziecka do przedszkola. W przypadku 

choroby zakaźnej rodzice zobowiązują się natychmiast powiadomić o chorobie 

administrację przedszkola. Zabrania się przynoszenia leków. 

8. Nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola jeżeli zauważy symptomy 

wskazujące na chorobę. 

9. Nauczyciel dzwoni i informuje rodziców o stanie zdrowia dziecka. Rodzic zobowiązany 

jest odebrać dziecko na prośbę nauczyciela i udać się z dzieckiem do lekarza 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

10. W przypadku zachorowania dziecka na chorobę zakaźną rodzic/opiekun dostarcza 

zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego stan zdrowia  (brak przeciwskazań do 

udziału w zajęciach przedszkolnych). 



11. Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być czyste i schludnie ubrane. 

12. Odzież dziecka ma być przystosowana do samodzielnego obsłużenia się, a w przypadku 

znacznej niepełnosprawności uniemożliwiającej samodzielne obsłużenie się, powinna 

być wygodna i niesprawiająca problemu obsłudze przedszkola. 

13. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani utrzymywać stały kontakt z 

nauczycielami i pracownikami przedszkola w celu uzgodnienia metod wychowawczych 

na terenie przedszkola i domu. 

14. Dzieci mają zapewnione bezpłatnie trzy posiłki na terenie przedszkola – śniadanie, 

obiad i podwieczorek.  

15. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci mają obowiązek dostarczać pieluchy, chusteczki 

nawilżone, odzież na zmianę, przybory do mycia (tj. szczoteczka do zębów wraz 

opakowaniem zabezpieczającym, mały ręczniczek do rąk, itp., w zależności od potrzeb 

dziecka). 

16. Zabrania się zakładania dzieciom biżuterii.  

17. Dziecko może być skreślone z listy podopiecznych przedszkola z powodu nie 

uczęszczania na zajęcia a także gdy rodzice/opiekunowie prawni nie przestrzegają 

zasad panujących w przedszkolu (statut przedszkola, regulaminy itp.). 

18. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przynoszone do 

przedszkola,  które nie mają związku z jego działalnością. 

19. Za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu jak i poza placówką (np.: 

wycieczki, spacery itp.) odpowiadają pracownicy przedszkola. 

20. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli o zmianie 

numerów telefonów, zmianie adresu zamieszkania dziecka.   

 

 

 


