REGULAMIN
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„WIOSKA SMERFÓW”
W RUMI UL. GDYŃSKA 13
ROK 2017/2018
§1

Przedszkole Niepubliczne „Wioska Smerfów”:
1. Jest placówką dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczo, do której
uczęszczają dzieci od trzeciego roku życia (w wyjątkowych sytuacjach od
dwu i pół roku) do szóstego roku życia.
2. Zatrudnia kadrę nauczycielską zgodnie z kwalifikacjami niezbędnymi do
zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola.
3. Realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN z
dnia 14 lutego 2017 roku,
4. Sprawuje nad dziećmi opiekę, odpowiednio do ich wieku,
indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka jak i
możliwości lokalowych placówki z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i higieny.
5. Prowadzi diagnozę każdego dziecka w celu monitorowania jego
indywidualnego rozwoju.
6. Organizuje zajęcia dodatkowe (muzyka, rytmika, tańce, logopeda, j.
angielski) wliczone w cenę czesnego. Na prośbę rodziców może
organizować inne zajęcia w pełni płatne przez Rodziców.
7. Współpracuje z rodzicami w zakresie opieki, wychowania i kształcenia
ich dzieci.
8. Jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6 30-1800 z wyjątkiem
dni ustawowo wolnych jak i przerwy wakacyjnej trwającej od 16 lipca do
12 sierpnia 2018 roku.
9. W wakacje letnie placówka nie prowadzi zajęć dydaktycznych co nie
wpływa na wysokość czesnego.
§2

Rodzice zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Statutu oraz Regulaminu „WIOSKI SMERFÓW”
2. Uiszczania regularnie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do dnia 5tego każdego miesiąca.
3. Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka.
Strona |1

4. Informowania o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo dziecka oraz bezpieczeństwo innych dzieci w
przedszkolu w tym chorobach, (alergiach, uczuleniach, itd.).
5. Powiadamiania Dyrektora placówki o zmianie adresu zamieszkania lub
zameldowania.
6. Osobistego przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola lub
wskazania pisemnie osoby pełnoletniej, która w wyjątkowych sytuacjach
wypełni te obowiązki.
7. Udziału w organizowanych w przedszkolu zebraniach.
8. Informowania (telefonicznie, mailowo, osobiście) najpóźniej do godziny
8,30 nieobecności dziecka w danym dniu. Zgłaszania każdorazowo
(telefonicznie, mailowo, osobiście) dłuższej, planowanej nieobecności
dziecka spowodowanej chorobą lub np. wyjazdem.
§3

Opłaty
1. Opłata wpisowa wynosi 0 zł.
2. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi:
a) Pobyt całodzienny – 440,00 zł
b) Pobyt do 7 godzin dziennie – 400,00 zł
c) Pobyt do 5 godzin dziennie – 340,00 zł
3. Na rok 2017/2018 ustalona jest dzienna stawka żywieniowa w wysokości
10,00 zł dziennie opłacana z dołu przez Rodziców dziecka obejmująca
obiad składający się z zupy oraz drugiego dania. Śniadania i podwieczorki
są wliczone w cenę czesnego.
4. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, opłata za
przedszkole wynosi:
a) Pobyt całodzienny – 396,00 zł
b) Pobyt do 7 godzin dziennie – 360,00 zł
c) Pobyt do 5 godzin dziennie – 306,00 zł
5. Opłaty za okazaniem Srebrnej Rumskiej Karty Dużej Rodziny wynoszą:
a) Pobyt całodzienny – 374,00 zł
b) Pobyt do 7 godzin dziennie – 340,00 zł
c) Pobyt do 5 godzin dziennie – 289,00 zł
6. Opłaty za okazaniem Złotej Rumskiej Karty Dużej Rodziny wynoszą:
d) Pobyt całodzienny – 352,00 zł
e) Pobyt do 7 godzin dziennie – 320,00 zł
f) Pobyt do 5 godzin dziennie – 272,00 zł
7. Nowy cennik obowiązuje od 1 Października 2017r.
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8. Opłaty za przedszkole oraz wyżywienie należy dokonywać do 5-tego dnia
każdego miesiąca, na konto przedszkola lub bezpośrednio w biurze
placówki.
9. W sytuacji zalegania z odpłatnością, osoba prowadząca przedszkole
naliczy odsetki ustawowe zgodnie z art.481 i 482 Kodeksu Cywilnego. W
wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu do
Dyrektora placówki, termin płatności może ulec zmianie.
10. W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc obowiązuje stała
opłata za przedszkole w wysokości 200 zł i jest wydatkowana na
utrzymanie lokalu i personelu.
11. We wrześniu każdego roku, rodzice opłacają obowiązkową składkę
ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (kwota
ubezpieczenia zostaje wybierana co roku przez właściciela placówki). W
roku szkolnym 2017/2018 składka wynosi 33,00 zł.
12. Rodzice ponoszą również koszty wybranych przez siebie zajęć
dodatkowych oraz innych opłat, związanych z pobytem dzieci w
przedszkolu.

§4
1. Rodzice mają prawo do zrezygnowania z usług przedszkola w ciągu roku
szkolnego zachowując okres miesięcznego wypowiedzenia na piśmie.
Rezygnacja następuje zawsze z 1-szym dniem kolejnego miesiąca.
2. Dyrektor wraz z osobą prowadzącą przedszkole ma prawo do skreślenia
dziecka z listy wychowanków (zachowując okres miesięcznego
wypowiedzenia na piśmie) w przypadku naruszenia przez
rodziców/prawnych opiekunów postanowień zawartych w Statucie oraz
Regulaminie Przedszkola.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 września 2017r.
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