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Regulamin organizacyjny 

Niepublicznego Przedszkola „Małe Nutki” w Opolu 

§1 

                                                                 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zapisów Statutu Niepublicznego 

Przedszkola Małe Nutki. 

2. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje 
zadania zawarte w Statucie Przedszkola. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych 
według zbliżonego wieku. Z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 

4. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na 
stronie internetowej www.malenutki.pl oraz podpisanie umowy i opłacenie wpisowego. 

5. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Zarządzający Przedszkolem. 
6. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. 
7. Rodzice/Opiekunowie prawni oraz wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zapoznania 

się i przestrzegania zasad ujętych zarówno w Statucie Przedszkola jak i Regulaminie Przedszkola. 
§2  

Zadania Przedszkola 
1. Przedszkole zapewnia: 
a. wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia 

się, w efekcie którego dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji, 
b. pomoc Rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem. 

 
2. Do zadań przedszkola należy: 

a) Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka. 
b) Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków. 
c) Rozwijanie w ramach istniejących  zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci. 
d) Współdziałanie z rodzicami w zakresie niezbędnym  do rozwoju dzieci. 
e) Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do osiągnięcia celów, 

kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk 
zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji. 

f) Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci. 
g) Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz uczenie bezpiecznych 

prozdrowotnych zachowań. 
h)  Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci oraz rozpoznawanie 

możliwości rozwojowych dziecka. 
 
3. Przedszkole zobowiązuje się do: 
a) sprawowania opieki nad dzieckiem w danym roku szkolnym, w którym zostało ono zapisane do 

przedszkola przez prawnych opiekunów, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 
17.00, 

b) wychowania przedszkolnego i nauczania, 
c) wyżywienia dziecka tj. zapewnienia  śniadania, obiadu i podwieczorku. 
4. Przedszkole zastrzega sobie prawo do przerwy urlopowej, w czasie, której nie będzie sprawowało 

opieki nad dzieckiem, przypadającej na okres od 15 do 31 sierpnia każdego roku.  
5. O dodatkowych dniach wolnych w ciągu roku szkolnego Dyrektor Przedszkola informuje 

Rodziców/Opiekunów we wrześniu. Są to : wigilia 25 grudnia, sylwester 31 grudnia, długi weekend 

http://www.malenutki.pl/
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majowy – 2 maja, długi weekend związane ze świętem Bożego Ciała oraz inne dni, wynikające z 
kalendarza na dany rok szkolny.  

§3 

Obowiązki i prawa Rodziców  

1. Rodzice zobowiązują się do: 
a) przyprowadzania zdrowego dziecka do przedszkola w godz. 6.30 – 8.20, 
b) osobistego odbierania dziecka w godz. 14.00 – 17.00 lub upoważnienia osoby do odbioru 

zapewniającej pełne bezpieczeństwo dziecku (poprzez pisemne upoważnienie złożone w 
przedszkolu), 

c) współdziałania z przedszkolem w zakresie opieki, wychowania i nauczania, 
d) wnoszenia opłat w terminie do 10-go każdego miesiąca przelewem na konto przedszkola. Brak 

wniesienia opłaty za 2 pełne okresy rozliczeniowe powoduje skreślenie dziecka z listy 
wychowanków. 

e) Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu stawka za żywienie nie będzie pobierana i zostanie 
odliczona od zapłaty należnej za miesiąc następny, pod warunkiem, że nieobecność została 
usprawiedliwiona telefonicznie lub w aplikacji LiveKid najpóźniej do godziny 7.15, 

f) stosowania się do ogłaszanych przez dyrektora komunikatów (ukazujących się na tablicy dla 
rodziców w przedszkolu, w aplikacji LiveKid lub na stronie internetowej przedszkola), 

g) pisemnego powiadomienia dyrektora o rezygnacji z usług przedszkola (z uwzględnieniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia), 

h) przestrzegania obowiązującego w przedszkolu Regulaminu. 
 

2. W przypadku nieodbierania dziecka z przedszkola do godz. 17.00 przedszkole ma prawo: 

a) naliczać rodzicom umowną stawkę za każdą rozpoczętą godzinę opieki w wysokości 50 zł, 
b) dowieźć dziecko na koszt rodziców do miejsca zamieszkania lub właściwej placówki opiekuńczej. 

3. Prawa rodziców: 

a) Zapoznania  się ze Statutem, regulaminami, programem i zadaniami Przedszkola, 
b) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń 

swojego dziecka. 
c) Uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy. 
d) Wdrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola. 
e) Przebywania w Przedszkolu oraz obserwowania zajęć po wcześniejszej konsultacji z 

nauczycielem. 
f) Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania 

wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego  indywidualnego rozwoju. 
 

§4 

Prawa dziecka: 

Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności 

prawo do: 

a. Właściwie zorganizowanego procesu  opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego. 
b. Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz 

akceptacji  jego osoby takim  jakim jest. 
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c. Ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej. 
d. Poszanowania własności. 
e. Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa uczenia się. 
f. Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami. 

§5 

Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Przedszkola 

1. Dzieci korzystają z placu zabaw oraz terenu w okolicach Przedszkola.  

2. Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik 
przedszkola lub rodzic. 

3. W trakcie wyjść poza teren Przedszkola na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 
dzieci, z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż dwóch opiekunów. 

4. Każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek obowiązującym w 
Przedszkolu. Z regulaminem każdorazowo nauczyciel zapoznaje wychowanków oraz 
Rodziców/Opiekunów prawnych. 

5. Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, a stan znajdujących się w nim urządzeń 
technicznych, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel zobowiązany jest 
nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz zawiadomić 
o tym niezwłocznie dyrektora.  

 

§6 

Postępowanie w razie wypadku na terenie Przedszkola 

1. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w Przedszkolu nauczyciel jest zobowiązany:  
  

a) Udzielić pierwszej pomocy, w razie konieczności wezwać pogotowie 
b) Niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 
c) Niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola. 
d) Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o zatruciu zbiorowym, wypadku ciężkim i  śmiertelnym 

niezwłocznie odpowiednie służby. 
 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01 września 2022 roku.  

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o rodzicu lub rodzicach rozumie się przez to również 

opiekuna prawnego lub inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.  

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

  

 

 


