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Fundacj i

CZAS DZIECIŃsrwł

§1

Regulamin Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECINSTWA zawieraustalenia
doĘ czące bieżącej działalno ści Przedszkola.

§2

Organizacj a pracy Przedszkola

1.

przedszkole obejmuje opieką Dzieci sprawne i niepełnosprawne.

2.

Dzieci sązotganizowane w grupy zróżnicowane wiekowo.

3.

Do Przedszkola sąprzyjmowane Dzieci trzyletnie i starsze.

4.

Przedszkole zapewnia Dzieciom roczne przygotow anie przedszkolne.

5. W

okręsie adaptacyjnym (trwającym od
w Przedszkolu krócej niż 6 godzin.

6.
.

fygodni

do 1

miesiąca) Dzieci przebywają

Dyrektor ma prawo skrócić czas pobytu Dzięcka w Przędszkolu w okresie poadaptacyjnym

na wniosek wychowawców bądź terapeutów w porozumieniu z Rodzicami i po konsultacji z Radą

Wychowaw czo
7

2

- Terapeutyczną"

Dzięci mogą przynosiĆ do Przedszkola zabawki tylko w poniedzi ałki. Zabawki przynosz

anę

przez

Dzięci Powinny być bezpieczne. Zabawki nie mogą być podatnę tta znisŹczónie, miliiarnę,

wydające głośnedźwięki lub z efektami stroboskopowymi.

8.

Kazdego dnia Dzięci mogąprzynosić do Przedszkola książki oraz pomoce dp zajęć.

9.

W Przedszkolu nie ma leżakowania, Dla przedszkolaków są przewidziane zĘęcia relaksacyjne.
Poza §rm w każdej sali jest kącik do odpoczynku.

10. Kazdego dnia, jeŚli warunki atmosferyczfie sąkorzystne, Dzieci przebywają przynajmniej jedną
godzinę na dworze (plac zabaw lub spacer). Przyjmujemy, żę Dzieci p."}p.o*uór*"
do Przedszkola sązdrowe, w związklztymmogąwyjśćna plac zńaw lub spacer.
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11.

Warunkiem uczestniczenia Dziecka w zajęciach przedszkolnych jest dobry stan zdrowia. JężeIi
u Dziecka została stwierdzona temperatura ciała powyżej 37'C lub jego samopoczucie będzie
wskazywało na stan chorobowy, Rodzice są zobowiązani do zńrania Dziecka z Przedszkola
niezwło cztli e p o o trzyrrraniu tej informacj i.

12.

W przypadku niezakńnych chorób o objawach zbliżonych do chorób zakńnych, np. katar i kaszel,
Rodzicę s ą zobowiązani przedstawić zaświ adczenia od lekarza.

§3

Czas pracy Przedszkola

1.

Przedszkole zapewnia opiekę cŃoroczną od dnia wskazanego w Umowie do 31 sierpnia,
z przerwą wakacyjną od 01 lipca do 24 sierpnia. Termin rozpoczynania roku szkolnego i jego
zakohczenia jest podawany na zebraniu ogolnym Rodziców.

ż.

Przedszkole jest czyffię od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:00 z wyjątkiem
Świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wskazanych w Arkuszu Organizacyjnym
Przedszkola. W godzinach od 8.30 - 9.00 i 15.00- 16.00 jest świetlica.

J.

W okresie od25 sierpnia do 31 sierpnia kazdego roku korzystanie zPrzedszkola jest dobrowohe,
ale wskazane dla Dzieci, które będąpierwszy rok w Przędszkolu. W tlłn okresie nie ma świetlicy.

4.

Uroczystości przedszkolne są organizowane równiez w soboty.

§4

świetlica
1.

Swietlica przedszkolrra jest płatna w ramach czesnego,

2.

Ze świetlicy mogą korzystać Dzięci:

a)
b)

l<tóre zaadaptowały się do

waruŃów Przedszkola,

które nie wymagająindywidualnego wsparcia bądż nadzoru,

c) których Rodzice mają

sytuację zyciową

wcześniejszeodbieranie Dziecka.

a

_).

lub

zawodową uniemozliwiającą

Do Świetlicy kwalifikowane są Dzieci na podstawie podań Rodziców. Decyzję w

sprawie

PrzYjęciaDzieckapodejmuje Dyrektor po konsultacji z Radą Wychowawczo - Terap eutyczią,

4,

Liczebność grupy świetlicowej nie powinna przewaczać 10 wychowanków.

5.

Opiekę nad DzieĆmi pozostającymi w świetlicysprawuje jeden z wychowawców lub terapeutów.
W szczególnych przypadkach Dyrektor może powierzyć opiekę nad grupą świetlicową drugiemu
wychowawcy/ terapeucie,
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§5

Posiłki
l.

Dzięci spozywają trzy posiłki: śniadanie przynoszone z domu oraz
w Przedszkolu dwudaniowy obiad i podwieczorek.

2.

przygotowywany

Dzięci nie mogą przynosić do Przedszkola słodyczy, gum do zucia i chipsów. Po uzgodnieniu
z wychowawcami lub terapeutami, sporadycznie, dopuszczalnę jest przyniesienie słodyczy,

pod warunkiem, żejest to poczęstunek dla całej grupy.
J.

W

4.

Dzięci

5.

Przedszkolu mogą być organizowane urodziny Dzięcka. Rodzice, którzy przygotowują
urodzinowy poczęstunek stosują się do ustalonego menu i biorą odpowiedzialnośćza jakość
przyniesionych produktów.

z

zaleconą przez Iekarza dietą zdrowotną otrzymują odpowiednio mody{ikowane posiłki
w Przedszkolu.

W przypadku diety restrykcyjnej, Rodzice przynosząDziecku posiłki przygotowane w domu i biorą

pełną odpowiedzialność za ich jakość.

6.

Obowiązkiem Rodziców jest dostarczenie pehrej listy produktów uczulających Dziecko.

§6

Opieka wychowaw cza i specjalisĘczna
1.

Program wychowawczo - dydaktyczny przewiduje zajęcia stymulujące wszechstronny rozwój
Dzieci, między innymi: plastyczne, ruchowe, mulzycznę.

2.

Dzieci mająprawo uczestniczenia we wszystkich zajęciachodbyrvających się w godzinach 9.00
15.00.

wychowaw czej z Dziećmi Idadzię się szczególny nacisk na zdobyłvanie
samodzielnoŚci w zakresie umiejętnościspołecznych, umysłowych i praktycznych.

-

a

W PracY

4.

Dzieci niePełnosPrawne oraz Dzteci o dysharmonijnym rozwoju mają mozliwośćkorzystania
z zajęĆ teraPeutycznych i rehabilitacyjnych prowadzonych w Przedszkolu. Decyzję o iodzaju
i częstotliwości zajęć podejmuje Rada Wychowawczo-Terapeltyczna w porozumieniu

_J_

przez nie

z Rodzicami Dzieci.
5.

WszYscY Rodzice Dzieci uczęszczających do Przedszkol a mają prawo korzystania z konsultacji
sPecjalistów zatrudnionych w Placówce. Terminy konsultacji Rodzice uzgadniająindywidualnie
ze sPecjalistami. W Przędszkolu są zatrudnieni: pedagodzy, psycholog, fizjoteripeuta, logopeda,
terapeuci. Przedszkole moze powierzyć prowadzenie niektórych zajęć dla Dzieci (indywidualnych
i grupowych) firmie zewnętrznej, o ile posiada ona odpowiednie kwalifikacje.
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6.

W trakcie uroczystości przedszkolnych, w czasie których obecni są Rodzice, odpowiedzialnośćza
beząieczehstwo dzieci spoczywa równocześnie na wychowawcach i Rodzicach. Po zakończeniu
programu artystycznego odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie jego
Rodzice. W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem
Rodziców Dzieci są pod wyłącznąopieką swoich Rodziców , któtzy ponoszą odpowiedzialność
za tch bezpieczeństwo.

7.

W trakcie zajęĆ otwartych prowadzonych w grupach odpowiedzialność zabezpieczeństwo dzieci
spoczywa jednocześniena wychowawcach, terapeutach i Rodzicach.

§7

Prawa i obowiązki Rodziców wobec Przedszkola

1.

Rodzicę mająprawo do biezącej,rzetelnej informacji o postępach i trudnościachw rozwoju ich
Dziecka. V/ określonym w Arkuszu Organizacyjnym Przedszkola dniu mięsiąca, Rodzice mogą
umawiaĆ się na konsultacje z wychowawcamiDzięcka. Raz w roku otrzymująpisemną informację
o Dziecku przygotow anąprzęz wychowawców i terapeutów.

2.

Rodzice mają prawo, po uzgodnieniu

a
J.

W

zajęciach prowadzonych w Przedszkolu.

z

osobą prowadzącą do uczestniczenia we wszystkich

okresie adaptacji Dziecka do warunków Przedszkola osoba bliska Dziecku, powinna
PrzebYwaĆ z nim w Przedszkolu, do czasu az wychowawcy uznają iż czuje się ono bezpiecznie

w nowym otoczeniu.
4.

W

PrzYPadku wąĘliwościdotyczących funkcjonowania Dziecka, organizacji ząęć, pracy
Przedszkola Rodzice mają prawo do uzyskania wyjaśnień od Dyrektora lub osób przez

"i.gó

wskazanych.
5.

Rodzice są zobowiązani do wspołdziałania z personelem wychowawczo-terapeutycznp
Przedszkola i realizowania wspólnie ustalonego programu pomocy Dziecku.

6.

Rodzice zobowiąani są do uaktualniania danych adresowych oraz numerów telefonów
kontaktowych.

Rodzice zobowiązani są niezwłocznię informować o zaistniŃych u Dziecka chorobach zakaźnych
i zatruciach pokarmowych. Szczegóły postepowania opisane są w Procedurze postę1lowania
na wypadekwystąpienią u dzieci objawów choroby zakaźnej lub pasoźytniczej.
8.

Kazdego roku, na pierwszym zębraniu organizacyjn5rm (wrzesień) Rodzice są zapoznawani
z Arkuszem Organizacyjnym Przedszkola i otrzymują harmonogram spotkań, uroczystości
i imprez zaplanowanych na dany rok szkolny.

9.

Rodzice sązobowiązani uczestniczyó w zebraniachzwoływanychprzezDyrektora lub inny organ
Przędszkola. Tematy zębrań dotyczą organizacji pracy Przedszkola, wychowania i terapli iraz
współpracy Rodziców i Przedszkola.

10.

Dzieci Powinny być przyprowadzane do Przedszkola

i odbierane z niego osobiście przez
Rodziców (prawnych opiekunów)bądż inne osoby posiadające pisemne upowaznienie Rodzióów.

/

o/r
\Ą

OI-972 Warszawa, ul. Wolumen

3 |a22663552I I E226637464

|

www.czasdziecinstwa.com.p1 | biuro@czasdziecinstwa.com.p1

11.

Rodzice lub osoby upowaznione odprowadzająDziecko do sali i osobiście przekazująopiekę nad
nim wychowawcy lub terapeucie zajmującemu się Dzieckiem. Osoba przychodząca po Dziecko
zgłasza się do wychowawcy i od tej chwili przejmuje pełną opiekę nad Dzieckiem tj.
odpowiedzialność zanię na terenie Przedszkola ipoza Przędszkolem.

I2.

Dla

zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim Dzięciom Rodzice

zobowiązarti do zamykania furtęk oraz drzwi wejściowych.

13.

i

opiekunowie dzięci są

Rodzice powinni zapewnić dziecku ubior wygodny i praktyczny, umożliwiający naukę
samodzielności a obuwię funkcjonalne i bezpieczne. Nalezy pozostawić dla dziecka
w Przedszkolu bieliznę osobistą na zmianę, strój do zajęć gimnastycznych oraz ubranie
dostosowane do pory roku.

14.

15.

Zgodnie ze Statutem Społecznego Przedszkola Integracyjnego, Rodzice są reprezentowani przęz
Radę Rodziców, wybieranąwe wrześniukażdego roku.

Z

inicjatywy Rodziców, po uzgodnieniu z Dyrektorem, na terenie Przedszkola mogą być
organizowane spotkania integrujące Rodziców i Dzieci, szkolenia podnoszące umiejętności
wychowawcze Rodzicow otaz treningi wspomagające rozwój Dzieci. Wynikające z tego
ewentualne koszty nie obciązają budzetu Przedszkola.

o pracy

Przędszkola na bteżąco i bezpośredniooraz

16.

Rodzicę mają prawo wyrażać opinię
w corocznej Ankiecię ewaluacyjnej.

|7.

W przypadku rezygnacji z Przedszkola Rodzice powinni powiadomió o tym fakcie Dytektora
Przedszkola, co najmniej na dwa tygodnie ptzed rozpoczęciem miesiąca, w któryrrr Dziecko
zapr zestanie ucz ęs zczać.

18.

W okresie wskazanyrn w poprzednim punkcie Rodzice i Przedszkole powinni dołożyćwszelkich
starafi, by rozstanie Dziecka z rówieśnikami i wychowawcami odbyło się z poszanowaniem lczuć
przedszkolaków i ich wzajemnych relacji. Rodzice korzystający z usług Przedszkola są
zob ow iązani do terminow

19.

e

go -|Jlszczanla opłat.

Rodzice mający trudnościz regulowaniem opłat mogą zwrócic się o pomoc do Komisji Dopłat do
Czesnego, o ile taka komisja zostanie powołana na wrześniowym zebraniu ogołu Rodziców.
Zasady działania Komisji określaodrębny regulamin.

ż0, Rodzicę mogą zadeklarować dodatkowe opłaty w ramach sponsorowanta Przedszkola lub
wybranego Dziecka.

§8

postanowienia końcowe

1.
2.

Wszyscy członkowie społecznościprzedszkolnej są odpowiedzialni zabezpieczehstwo, porządek i
estetykę w Przedszkolu,

Dzieci odebrane przez Rodziców lub opiekunów, po zakończęniu zajęć przedszkolnych, tj po
godzinie 16-tej nie powinny przebywać w pomieszczeniach przedszkolnych bez uzgodnienia z

wychowawcami/terapeutami,

.
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3.
4.

Dzięci pozostające pod opieką Rodziców mogą korzystać z przedszkolnego placu zńaw, pod

warunkiem przestrzegania regulaminu obowiąującego na placu zabaul,

Przędszkole
przedszkola.

nie ponosi

odpowiedzialności za przedmioty wartościowę przynoszonę do

5.

Sprawy konfliktowe pomiędzy Rodzicami a personelem Przedszkola rozsttzyga Dyrektor. Od
decyzji Dyrektora można odwołać się do organu prowadzącego Przedszkole.

6.

W Przedszkolu obowiązuje zasada, ze Rodzice tie wyrażają Pracownikom wdzięczności w formie
materialnej, jej ekwiwalentu lub jej obietnicy.

7.

Informacje o funkcjonowaniu Przedszkola t zmianach w organizacji sąlmieszczane na tablicy
informacyjnej w Placówce. Informacje te mogą być również przekazywane osobiście,e-mailowo
lub zamieszczanę na stronie intemetowej Przedszkola.

Wszelkię dane dotyczące Dzieci maja charakter poufny i są mozliwe do wglądu wyłącznie za
zgodąDyrektora, na tęrenie Placówki i w obecności przedstawiciela dyrekcji.

8,

Statucie, regulaminach i Umowie stają się obowiązujące po 30 dniach od ich
uPublicznienia na tablicy ogłoszeń w holu Przedszkola. Mogą być również publikowane na stronie
internetowej organu prowadzącego.

Zmiany

9.

10.

w

Zamięszczany jest dokument obowiązujący
dokument znowelizowany.

11. O zmianach

i

nowelizowany. Po frzydziesfu dniach pozostaje

Rodzice sąpowiadamiani mailowo na adres podany w Karcie zgłoszeniowej.
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