
REGULAMIN  

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNO – TERAPEUTYCZNEGO 

,, AKADEMIA MALUCHA'' W ŁOMŻY 

 

I. Organizacja  

 

1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz 

realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.  

2.   Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci 

zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem  potrzeb rozwojowych, 

zainteresowań  i ustaleń oraz – jeśli występuje stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 

3.     Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest ,,Karta zapisu dziecka”, którą rodzice 

mogą składać w dowolnym czasie. Dziecko może być przyjęte w ciągu roku szkolnego 

jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami oraz uiszczenie opłaty wpisowej. 

4. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, w szczególnych przypadkach 

dzieci młodsze. 

5. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do Przedszkola może uczęszczać 

również dziecko starsze. 

6. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.00. Istnieje możliwość pozostawienia 

dziecka po godz. 17 – stej za dodatkową opłatą. 

7. Należy zgłosić nieobecność dziecka do 7.30 rano. 

8. Dziecko należy odbierać do godz. 17.00, jeśli nie została wcześniej uzgodniona z 

wychowawcą późniejsza godzina odbioru. 

9. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać Rodzice/Prawni Opiekunowie albo upoważniona 

przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu Przedszkola i 

potwierdzeniu na piśmie. 

10. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe, tj. gorączki, biegunki, 

wymiotów itp. 

11. Dziecko powinno posiadać buty na zmianę, przybory do mycia zębów, odzież, 

bieliznę na przebranie, pampersy  i  chusteczki nawilżające( jeśli jest pampersowane), 

. 

12. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni, ręcznik w łazience oraz osobny leżak 

z pościelą. 

13. W Przedszkolu jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci. 



14. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę 

programową, program wychowania w przedszkolu, wybrany spośród programów 

wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w Przedszkolu, 

oraz programy autorskie opracowane przez nauczycieli Przedszkola. 

15. Przedszkole funkcjonuje 11 miesięcy w roku. 

16. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do 

Przedszkola. 

17.  Do Przedszkola  wolno przynosić własne posiłki tylko wówczas jeśli dziecko ma dietę 

pokarmową. 

18. Dzieci mogą przynosić do Przedszkola zabawki  tylko w dzień wyznaczony przez 

nauczyciela. 

19. W przedszkolu nie podaje się żadnych leków. 

 

II. Zadania Przedszkola 

 

Zadania przedszkola: 

1) zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia w atmosferze akceptacji 

i bezpieczeństwa, 

2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu 

w przedszkolu, 

3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, 

nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci, 

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz  jej 

indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami, 

5) stwarzanie i organizowanie całościowego procesu edukacyjnego, wspomagającego 

psychofizyczny oraz duchowy rozwój dziecka, szczególnie w ramach następujących 

obszarów: 

a) poznawanie i rozumienie siebie i świata, 

b) nabywanie umiejętności poprzez działanie, 

c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie, 

d) budowanie systemu wartości, 



e) prowadzenie działalności diagnostycznej, dotyczącej rozwoju wychowanka; 

f ) organizowanie opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, 

g) wspieranie nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

h) udzielanie nauczycielowi pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych ( zgodnie z 

podstawą programową) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

dziecka), 

6) udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej, 

7) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w tym z autyzmem 

w formie oddziałów integracyjnych i terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami 

wydawanymi przez publiczne Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, 

8) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej, 

9) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.) 

informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka, 

l0) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych 

przez przedszkole. 

3. Przedszkole realizuje cele i zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, poradnią oraz 

innymi instytucjami zainteresowanymi współpracą. 

4. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: 

a) kierowanie dzieci na badania  psychologiczno – pedagogiczne, 

b) organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem, logopedą. 

c) w Przedszkolu nie prowadzi się badan lekarskich, ani stomatologicznych, nie podaje się 

leków – należy to do obowiązków Rodziców. 

 

 

 

 

 

 

VI. Prawa dziecka 

 

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

a w szczególności prawo do: 

 



 właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, 

 szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania 

oraz akceptacji jego osoby takim, jakim jest, 

 ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 

psychicznej, 

 poszanowania własności, 

 indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa uczenia się, 

 pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi 

i dotkliwymi zdarzeniami. 

V. Prawa i obowiązki rodziców 

 

1. Rodzice/Opiekunowie mają prawo do: 

 

1. a) Zapoznania się z programami  dydaktyczno  - wychowawczymi 

2. realizowanymi w placówce. 

3. b) Uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Dyrekcję i nauczycieli ich 

dziecka. 

4. c) Uzyskiwania informacji dotyczących efektów oddziaływań wychowawczo – 

dydaktycznych nauczyciela. 

5. d) Współpracy z nauczycielami, specjalistami pracującymi w placówce. 

6. e) Uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez placówkę  

7. tj. grupy wsparcia,  

8. • zebrania ogólne, 

• zebrania grupowe o charakterze organizacyjnym, problemowym i warsztatowym, 

• konsultacje indywidualne z nauczycielami i dyrektorem, 

• spotkania integracyjne z rodzicami i ich dziećmi, 

• zajęcia otwarte, 

• konsultacje z logopedą psychologiem, 

• uroczystości i imprezy przedszkolne, spotkania adaptacyjne dla dzieci nowych i ich 

rodziców, 

ości otwarte, czy zajęcia adaptacyjne. 

 

2. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek: 



 

a) Zapoznania się i przestrzegania Statutu Przedszkola. 

b) Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu placówki. 

c) Informowania o nieobecności Dziecka w Przedszkolu i podania jej przyczyny, z 

uwzględnieniem chorób zakaźnych. 

d) Terminowego uiszczania opłat za czesne. 

e) Przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola w określonym w czasie.  Za każdą 

kolejną rozpoczętą godzinę opieki odpłatność za pobyt dziecka na terenie placówki wynosi 20 

zł i jest doliczane do kwoty czesnego w następnym miesiącu. 

f) Wskazania osoby upoważnionej do przyprowadzania i odbierania Dziecka. 

 


