REGULAMIN PRZEDSZKOLA, W ZESPOLE SZKOLNOPRZEDSZKOLNYM NR 3 IM. Jana PAWŁA II W RYBNIKU

1. Podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi dokładnie wypełniony
formularz zgłoszeniowy na podstawie Regulaminu Naboru do Przedszkola
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rybniku ( Zał. Nr 3 )
2. Na początku roku szkolnego, rodzice na pisemnym oświadczeniu
wymieniają pełnoletnie osoby, upoważnione do odbierania dziecka
z przedszkola.
3. Do przedszkola mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe. Dziecka chorego
lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
4. Rodzice, prawny opiekun lub osoba upoważniona, zobowiązani są do
przyprowadzenia dziecka do budynku przedszkola i doprowadzenia do sali
zabaw.
5. Rodzice ubezpieczają dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci , przedszkole
umożliwia naukę religii tym wychowankom, których rodzice wystosują
prośbę o naukę religii.
7. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być krótszy niż 5 godzin
dziennie.
8. Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8.00
9. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych, w przedszkolu
mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.
10. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności
przyniesione do przedszkola.
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11. Przedszkole ma obowiązek zaopatrzyć dzieci w niezbędne przybory i
pomoce.

12. Rodzice w miarę możliwości zaopatrują dzieci w podręczniki i mogą
pomagać w doposażeniu w przybory i pomoce.
13. Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie
pobytu w przedszkolu oraz podczas zajęć poza terenem przedszkola. W
sytuacjach tego wymagających nauczyciel korzysta z pomocy woźnej
oddziałowej.
14. Wychowankowie przedszkola uczestniczą w imprezach i uroczystościach
organizowanych przez organy ZSP nr 3 .
15. Rodzice mają prawo do rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
poprzez :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

konsultacje z nauczycielem
kontakty indywidualne w razie potrzeby
korzystanie z informacji w ,,Kąciku dla rodziców’’
eksponowanie prac plastycznych dzieci
zajęcia otwarte w poszczególnych grupach
dni otwarte
zgłaszanie imiennych uwag i propozycji w ,,skrzynce pytań’’

Sprawy nieustalone w regulaminie, reguluje Statut Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 w Rybniku

