ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
1. Przedszkole jest czynne w godz. 7:00 – 17:00.
Od godz. 7:00 – 8:00 oraz od 15:00 – 17:00 grupy są łączone.
3 i 4 latkowie – rano sala nr 201
5 i 6 latkowie – rano sala nr 218
Od godz. 15:00 – 17:00
3 i 4 latkowie – sala nr 216
5 i 6 latkowie – sala nr 218
2. Dzieci 5 i 6 letnie przyprowadzane są przez rodziców pod sale
przedszkolne na godz. 8:00 natomiast dzieci młodsze 3 i 4 letnie mogą
być przyprowadzane najpóźniej do godz. 9:00.
Wejście do szkoły dla dzieci Oddziału Przedszkolnego znajduje się od
strony Urzędu Gminy.
O godz. 9:00 wejście na górny korytarz (przełączka) zostanie zamknięte.
Przełączka zostanie otwarta o godz. 13:00.
Po godz. 9:00wejście do szkoły będzie możliwe wejściem głównym, po
zgłoszeniu przyjścia na portierni.
Szatnie dla sześciolatków znajdują się na parterze, a pozostałe dzieci mają
szatnie na poddaszu.
3. Nauczyciele przejmują odpowiedzialność za dziecko z chwilą
przekroczenia przez nie progu sali przedszkolnej. W poszczególnych
grupach opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz w grupach dzieci 3
i 4 letnich pomoc nauczyciela.
4. Opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z powrotem sprawują
rodzice lub osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców zapewniające
dziecku pełne bezpieczeństwo.
5. Rodziców obowiązuje zakaz wchodzenia do sal przedszkolnych.
6. Rodzice są zobowiązani do zgłoszenia się po dziecko najpóźniej do godz.
17:00.
7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola w przypadku,
gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie
jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie
alkoholowe, agresywne zachowanie).
8. Rodzice winni zadbać o to, aby dziecko przyprowadzane było do
przedszkola zdrowe, czysto ubrane z zachowaniem pełnej higieny
osobistej.
9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości
dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
10.Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka z
przedszkola po zgłoszeniu przez nauczyciela złego samopoczucia dziecka.

11.Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom drugie śniadanie, obiad,
podwieczorek – rodzice zapewniają dziecku spożycie pierwszego
śniadania w domu.
12.Podręczniki i wyprawka dla dzieci są odpłatne – finansowane przez
rodziców.
13.Dzieci młodsze (3 i 4 letnie) powinny być wyposażone przez rodziców w
dodatkowe ubranie zamienne, małą poduszkę i kocyk do leżakowania,
chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżone. Rzeczy mają być
podpisane.
14.Dzieci 6 – letnie powinny mieć worki (podpisane) w szatniach na obuwie
zamienne.
15.Rodzice są zobowiązani do wyposażenia dziecka w strój dostosowany do
warunków pogodowych.
16.Szczegółowe zasady wyżywienia dziecka w Oddziale Przedszkolnym
zawarte są w regulaminie spożywania posiłków, z którym rodzic jest
zobowiązany się zapoznać.
17.Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola winni uczestniczyć we
wszystkich zebraniach organizowanych przez dyrekcję oraz nauczycieli
grup.
18.W przedszkolu obowiązuje zakaz korzystania przez dzieci ze sklepiku
szkolnego, zakaz przynoszenia pieniędzy i słodyczy.
19.Zasady współpracy z rodzicami wchodzą w życie z dniem 2 września
2019r

