
Regulamin Przedszkola Nr 72 
w Warszawie przy Al. Solidarności 72A 

Przedszkole jest placówką wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą, która zapewnia wychowanie 

i opiekę dzieciom od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.                                                                    

Do podstawowych zadań wychowania przedszkolnego należy zapewnienie każdemu dziecku 

warunków do wszechstronnego rozwoju: fizycznego, umysłowego i estetycznego oraz 

przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Wymienione wyżej zadania  mogą być realizowane 

tylko przy pełnym zrozumieniu ze strony rodziców i współdziałaniu z wszystkimi pracownikami 

przedszkola. 

1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7:00 do 17:30 od poniedziałku do piątku. 

2.  Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:30                                                                           

Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu 

dziecka do przedszkola lub nieobecności, najpóźniej danego dnia do godz. 9:00. 

3.Zobowiazuje się rodziców do bezwzględnego przestrzegania obowiązku bezpośredniego 

przekazania dziecka nauczycielce w grupie lub osobie pełniącej dyżur w szatni. 

4. Śniadanie w przedszkolu jest od godz. 8:30. Dzieci, które przychodzą do przedszkola później 

powinny być po śniadaniu zjedzonym w domu. 

5. W godzinach 8:00-13:00 realizowana jest Podstawa Programowa Wychowania                     

Przedszkolnego. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne. 

6. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola do godz. 17:30. Dzieci korzystające z dwóch 

posiłków (śniadania i obiadu) do godz. 13:00. 

7. Dzieci odbierają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców w 

pisemnym upoważnieniu podpisanym przez oboje rodziców. 

8. Odbiór dziecka z ogrodu przedszkolnego musi być osobiście zgłoszony nauczycielce. 

9. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe. Dzieci z wyraźnymi objawami 

chorobowymi (zakatarzone, kaszlące, z  gorączką, wysypką, przeziębione, z widocznymi urazami 

ciała itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. 

10. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia u dziecka 

niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego 

funkcjonowania dziecka, nauczyciel ma obowiązek powiadomić telefonicznie o tej sytuacji 

rodzica/opiekuna prawnego oraz dyrektora przedszkola. 

11. W przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby  dziecka, rodzic jest zobowiązany do 

niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej. 

12. W przypadku stwierdzonej u dziecka choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są powiadomić 

dyrektora przedszkola i najbliższą stację sanitarną. 



 

 13. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą chorobą a w 

szczególności chorobą zakaźną, rodzice są zobowiązani do przedłożenia nauczycielce zaświadczenia 

lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe. 

14. Do przedszkola przyjmowane są dzieci (w wieku od 3 do 6 lat ) z alergią pokarmową, wziewną, 

kontaktową oraz celiakią. Może być przyjęte również dziecko zdrowe na wolne miejsce w 

przedszkolu (w przypadku niezgłoszenia się dziecka z alergią). 

15. Przedszkole zapewnia dzieciom z alergią pokarmową odpowiednią dietę i priorytetowo czuwa 

nad jej przestrzeganiem. 

16. W ciągu roku szkolnego rodzice są zobowiązani do bieżącej aktualizacji diety dziecka- 

każdorazowo zmiany w diecie dziecka powinny być przekazywane na piśmie nauczycielce w 

grupie, do której uczęszcza dziecko. 

17.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie reakcje alergiczne na niezgłoszone 

uprzednio (na piśmie) produkty (alergeny). 

18. Rodzice są zobowiązani informować przedszkole o wszelkich zmianach dotyczących stanu 

zdrowia dziecka (i nie tylko dotyczącego alergii) oraz o zmianach w sytuacji rodzinnej dziecka, 

które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu. 

19.  W przedszkolu nie podajemy dzieciom  leków (przeciwbólowych, przeciwgorączkowych itp.). 

Dopuszcza się jedynie możliwość podania dziecku leków związanych z alergią i astmą na podstawie 

pisemnego zalecenia lekarza specjalisty z instrukcją podawania leku i za pisemną zgodą rodziców. 

 20. Rodzice zobowiązani są do aktualizowania telefonów kontaktowych i informowania 

przedszkola o zmianie adresu zamieszkania dziecka. 

21. Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez przedszkole spotkania ogólne i 

grupowe, spotkania indywidualne z nauczycielami. 

22. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania 

wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

23. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować się zabawami, nauką i 

zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń i 

stronie internetowej przedszkola. 

24. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Konwencji Praw Dziecka. 

25. Rodzice mają prawo :                                                                                                                         

- do pełnej informacji dotyczącej dziecka, 

-uczestniczenia  w zajęciach otwartych, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach 

organizowanych przez przedszkole. 

-kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub 

rozwiązywania problemów, 

-przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi Przedszkola, Radzie Pedagogicznej i  Radzie 

Rodziców, 



 

-uzyskiwania informacji dotyczącej działalności Rady Rodziców i wydatkowania funduszy 

wpłacanych na fundusz Rady Rodziców, 

-współuczestniczenia w życiu przedszkola. 

26. Odpłatność za przedszkole (żywienie, pobyt dziecka) rodzice są zobowiązani wnosić w 

ustalonych terminach w formie przelewowej na konta przedszkola. 

27. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny, podlegają obowiązkowemu 

ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice 

we wrześniu danego roku szkolnego. 

28. Relacje rodziców z nauczycielkami oraz pracownikami niepedagogicznymi powinny opierać się 

na zasadzie wzajemnego zrozumienia, zaufania i szacunku. Wszystkich pracowników przedszkola 

oraz rodziców i opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach. 

29. Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkola, 

Procedury i Regulamin Pracy obowiązujący w przedszkolu. 

30. Rodzice i wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania 

regulaminów i procedur związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. 

31. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone 

przez dziecko do placówki. 

  

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane 

działania mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, 

społeczno-emocjonalny. 

Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do bezpiecznego, 

prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa. 

 

Regulamin obowiązuje od 01 września 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


