Regulamin PS 78 w Białymstoku
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.
2. Rodzice/opiekunowie

prawni,

których

dzieci

zostały

przyjęte

do

przedszkola, winni podpisać umowę z dyrektorem przedszkola w sprawie
korzystania z usług przedszkola samorządowego w Białymstoku.
3. Do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dziecko
zdrowe.
4. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice/opiekunowie prawni
zobowiązani

są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie

dyrekcję przedszkola.
5. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzania i
odbierania dziecka osobiście. W przypadkach losowych – osoby przez nich
pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.
Zakres

odpowiedzialności

za

bezpieczeństwo

dziecka

reguluje

obowiązująca w przedszkolu „Procedura przyprowadzania i odprowadzania
dzieci”, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. W każdym kolejnym roku szkolnym rodzice mogą ubezpieczyć dzieci od
następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają
rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
7. Rodzice wybierają spośród siebie reprezentacje Radę Rodziców, której
celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci.
8. Czas pracy przedszkola od godz. 6.30 do godz.17.30 /od poniedziałku do
piątku/.
9. Bezpłatna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
odbywa się w godzinach 7.30 – 12.30.
10. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole
umożliwia naukę religii tym wychowankom, których rodzice wyrażają
takie życzenie.
11. W miarę możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane
zajęcia dodatkowe bezpłatne.

12. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni
odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w
porozumieniu z organem prowadzącym.
13. Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola samorządowego
ustalają: ustawa z 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw oraz Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku
Nr XIII/105/11 z dn. 20.06.2011 r. i Nr XLVII/520/13 z dn. 27.05.2013 r. i
obowiązuje wszystkie dzieci.
14. Opłatę /opłata stała i wyżywienie/ za pobyt dziecka w przedszkolu należy
uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15tego każdego miesiąca.
15. Nie opłacenie przedszkola w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy
wychowanków.
16. Informacje o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć na piśmie z
końcem miesiąca.
17. Dyrektor i inni pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za
wartościowe przedmioty, zabawki przynoszone do przedszkola przez
dzieci.
18. Dzieciom uczęszczającym do przedszkola, pracownicy nie mogą podawać
żadnych leków.

