
Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Noblistów Polskich  w Lesznowoli 

 

 

 

Regulamin Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych 

opracowany na podstawie Statutu Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

im. Noblistów Polskich w Lesznowoli 

  

I   ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

§ 1 

1. Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, 

kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Zespołu, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców 

i pracownicy obsługi. 

2. Przedszkole i Oddziały Przedszkolne czynne jest w godzinach 7:00-18:00. 

§ 2 

1. Rodzice lub upoważnione przez nich osoby przyprowadzają dziecko do  przedszkola                           

w godzinach 7.00 – 8:30, a do Oddziałów Przedszkolnych w godzinach 7.00-8.00. 

2. W wyjątkowych przypadkach dziecko może być przyprowadzone o innej niż wskazana                   

w  punkcie 1 godzinie, jednak rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia 

nauczyciela danej grupy o zmianie godziny przybycia dziecka do przedszkola. 

3. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest do wprowadzenia 

dziecka do szatni i oddania go pod opiekę nauczycielowi. W czasie trwania pandemii                 

Covid- 19 dziecko przekazywane jest pracownikowi przedszkola przy drzwiach wejściowych. 

Rodzic/opiekun nie wchodzi na teren placówki. 

4. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/opiekunów lub 

osobę pełnoletnią upoważnioną przez nich na piśmie, zapewniającą pełne bezpieczeństwo 

podopiecznemu. 

5. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka wystawia co najmniej jeden rodzic/opiekun 

dziecka i poświadcza je własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko 

osoby upoważnionej, podpis upoważniającego. Osoba upoważniona w momencie odbioru 

dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczyciela. 

W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami/opiekunami. 

Rodzice/opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę. 

6. Życzenie jednego rodzica/opiekuna, dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego 

rodzica/opiekuna, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe, które powinno być 

dostarczone dyrektorowi przedszkola.   
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7. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki przez 

rodziców lub upoważnioną przez nich osobę w przedszkolu lub przed budynkiem przedszkola, 

podczas przyprowadzania i odbioru dziecka. 

8. Dziecko nie może być odebrane z przedszkola przez osobę niepełnoletnią. 

9. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. W takiej sytuacji 

uruchomiona będzie odrębna procedura dot. postępowania w/w okolicznościach.  

10. W przypadku odbioru dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoba odbierająca dziecko 

zobowiązana jest podejść do nauczyciela/pracownika sprawującego opiekę nad dziećmi                        

w celu poinformowania go o tym fakcie.  

11. Z chwilą odebrania dziecka rodzice zobowiązani są do opuszczenia terenu przedszkola. 

12. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 18.00. 

§3 

1. Do przedszkola są przyprowadzane dzieci zdrowe. 

2. Pracownikom przedszkola nie wolno podawać dzieciom żadnych środków 

farmakologicznych. W przypadku sygnalizowania złego samopoczucia przez wychowanka  

rodzic będzie zobowiązany do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola. 

3. Po każdej nieobecności dziecka, spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice, na prośbę 

nauczyciela, zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego 

zakończenie leczenia. 

4. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania wszelkich dolegliwości dziecka. Alergie pokarmowe 

oraz wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie do głównego sekretariatu Zespołu 

(ul.  Szkolna 6). 

§ 4 

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone 

do  placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową. 

 

II   PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI 

§ 5 

Dzieci mają prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego, zgodnie              

z ich rozwojem psychofizycznym. 
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2. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej". 

3. Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych. 

4. Poszanowania godności osobistej. 

5. Życzliwego, podmiotowego traktowania. 

6. Swobody wyrażania myśli i przekonań. 

7. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności. 

8. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, 

stan  zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb. 

§ 6 

Dzieci zobowiązane są do: 

1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki. 

2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia 

społecznego. 

3. Szanowania wytworów innych dzieci. 

4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności. 

5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienia ustalonych 

w poszczególnych grupach dyżurów. 

6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. 

7. Kulturalnego zwracania się do innych, używania form grzecznościowych. 

8. Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek. 

9. Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno. 

  

III   PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

§ 7 

Rodzice mają prawo do: 

1. Poznania treści statutu przedszkola. 
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2. Pełnej informacji dotyczącej dziecka. 

3. Kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub 

rozwiązywania problemów. 

4. Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach 

organizowanych przez przedszkole. 

5. Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi Zespołu, Radzie Pedagogicznej 

i Radzie Rodziców. 

6. Informacji dotyczących wydatkowania funduszy wpłacanych na rzecz Rady Rodziców. 

7. Uzyskiwania informacji dotyczących działalności Rady Rodziców. 

8. Współuczestniczenia w życiu przedszkola. 

§ 8 

Rodzice zobowiązani są do: 

1. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 

2. Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz posiłki. 

3. Informowania placówki o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego 

i  wypełnienia druku aktualizacji danych.  

4. Wprowadzania dziecka do budynku i przekazywania go pracownikowi przedszkola. 

5. Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego 

odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka. 

6. Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami. 

7. Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

  

IV   PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA 

§ 9 

Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkola. 

§ 10 

Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów obowiązuje takt i kultura  

we wzajemnych kontaktach. 
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V   ROZLICZENIA OPŁAT W PRZEDSZKOLU I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 

§ 11 

1. Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne korzystanie z zajęć w ramach realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego w czasie 5 godzin dziennie. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do korzystania z elektronicznego systemu 

ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu w taki sposób, aby odzwierciedlało                                    

to rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu, tj. rejestracji wejścia i wyjścia dziecka przy 

użyciu karty zbliżeniowej (z dokładnością do ½ godziny). Opłata wynosi 1,00 zł za każdą 

dodatkową godzinę (7.00 – 8.00 oraz 13.00 – 18.00).   

3. Naliczenia miesięczne za przedszkole będą wysyłane na adres e-mailowy rodziców. 

4. Opłaty za przedszkole uiszcza się ,,z góry” w terminie do 10 - go dnia danego miesiąca. 

5. Odpis opłaty za dany dzień/okres nieobecności jest możliwy tylko po wcześniejszym 

zgłoszeniu absencji dziecka. Informację należy podać do godziny 8.30 pod numerem telefonu 

22 757 93 99 wew. 109,  mailem (intendent@zsplesznowola.pl) lub osobiście u intendenta/ 

kierownika stołówki (N6). 

6. Zwrot opłaty za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu.                             

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności wychowanka posiłek będzie dla niego 

przygotowany  i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień/okres.  

7. Posiłki nie są odwoływane w przypadku ewakuacji uczniów/wychowanków przedszkola oraz 

personelu, w związku z otrzymanymi informacjami np. o ładunkach wybuchowych. 

8. W przypadku decyzji Sanepidu o wysłaniu klasy/grupy przedszkolnej na kwarantannę odpis 

obiadów/posiłków następuje od kolejnego dnia roboczego. Informacja ta powinna 

być  przekazana intendentowi/kierownikowi stołówki do godziny 12.00 w dniu 

poprzedzającym odpis posiłków, co umożliwia modyfikację zamówień artykułów 

spożywczych u dostawców. Decyzja w sprawie klasy/grupy przedszkolnej jest przekazywana 

przez sekretariat główny szkoły, natomiast pojedyncze, prywatne kwarantanny zgłaszają 

rodzice wychowanków przedszkola. 

 

9. Posiłkami przygotowanymi dla wychowanka przedszkola są:                                                           

-  śniadanie wydawane jest około godziny 8.30,                                                                           

- II śniadanie (przekąska owocowo-warzywna),   

- obiad – 12.00                                                                         -                                                                                                                                                     

- podwieczorek  – 14.30-15.00. 

 

10. Opłata za całodzienne wyżywienie wychowanka przedszkola stanowi iloczyn dziennej 

stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych, w danym miesiącu i w roku szkolnym 

2021/2022 wynosi: 

- 3 posiłki dzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 11,50 zł, 

mailto:intendent@zsplesznowola.pl
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- 2 posiłki dzienne (śniadanie, obiad) - 9,50 zł. 

 

11. Posiłków dla dzieci nie wydajemy na wynos. 

 

12. Realizacja diet eliminacyjnych będzie odbywała się w oparciu o zaświadczenia od lekarza 

specjalisty, składane w głównym sekretariacie szkoły. 

 

 

§ 12 

1. Warunkiem zapisu na obiady w oddziałach przedszkolnych  jest wypełnienie karty 

zgłoszeniowej i złożeniu jej osobiście u intendenta w sekretariacie N6. Dokument dostępny jest 

na stronie szkoły oraz w sekretariacie N6. 

2. Od roku szkolnego 2015/2016 przy zapisie dziecka na obiady rodzice otrzymali 

indywidualne konto bankowe na wpłaty miesięcznych abonamentów, które obowiązują także 

w roku szkolnym 2021/2022. Rodzice nowych uczniów otrzymują numery kont na adres 

e  – mail, który podadzą przy zapisie. 

3. Informację o bieżących opłatach będą rodzicom wysyłane na skrzynki mailowe  na początku 

każdego miesiąca. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni 

żywieniowych w danym miesiącu. 

4. Wpłaty za abonamenty obiadowe przyjmowane będą do 5-tego dnia danego miesiąca                     

na indywidualne konta bankowe (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, 

klasę i miesiąc, za który jest dokonywana wpłata). W przypadku nieuiszczenia opłaty 

wydawanie obiadów zostaje wstrzymane. 

5. W przypadku nieobecności, korzystającemu z posiłków przysługuje częściowy zwrot opłaty 

miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej 

nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 8.30 pod numerem telefonu: 22 757 93 

99  wew. 109, e-mailem (intendent@zsplesznowola.pl) lub osobiście u intendenta/kierownika 

stołówki (N6).  

 

6. Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic lub dziecko (obiadów nie odwołuje 

wychowawca). Wychowawca odwołuje obiady uczniów tylko wtedy, gdy klasa jedzie                    

na wycieczkę (na 7 dni wcześniej). W przypadku planowanej nieobecności w szkole                    

(np. wizyta u lekarza) należy zgłosić ten fakt przynajmniej na 3 dni robocze wcześniej.  

 

7. Posiłki nie są odwoływane w przypadku ewakuacji uczniów/wychowanków przedszkola oraz 

personelu, w związku z otrzymanymi informacjami np. o ładunkach wybuchowych. 

 

8. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia posiłek będzie dla niego przygotowany 

i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień/okres. 

Podczas zdalnej nauki obiady zostają zawieszone. Jednakże po powrocie do nauki 

stacjonarnej automatycznie zostają wznowione. Nie ma potrzeby ponownego zapisywania 

uczniów u intendenta. 
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9. Rodzice dzieci będących na kwarantannie, niezależnej od szkoły, zobowiązani                            

są do zgłaszania ich nieobecności. Sekretariat i wychowawca nie przekazują intendentowi                

w takim przypadku terminu kwarantanny dziecka. 

Podczas nauki hybrydowej obiady są wydawane uczniom według grafiku tzn. w dniach ich 

nauki stacjonarnej w szkole. 

 

10. W przypadku decyzji Sanepidu o wysłaniu klasy/grupy przedszkolnej na kwarantannę odpis 

obiadów/posiłków następuje od kolejnego dnia roboczego. Informacja ta powinna być 

przekazana intendentowi/kierownikowi stołówki do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym 

odpis posiłków, co umożliwia modyfikację zamówień artykułów spożywczych u dostawców. 

Decyzja w sprawie klasy/grupy przedszkolnej jest przekazywana przez sekretariat główny 

szkoły, natomiast pojedyncze, prywatne kwarantanny zgłaszają rodzice wychowanków 

przedszkola. 

 

11. Prosimy rodziców o rozważne zapisywanie dzieci na dyżury świąteczne. W czasie trwania 

dyżuru nie można zgłaszać nieobecności na posiłki. 

 

12. Uczeń zapisany na obiady korzysta ze stołówki do końca roku szkolnego. Decyzję                           

o rezygnacji ze stołówki szkolnej należy zgłosić intendentowi najpóźniej do ostatniego dnia 

roboczego miesiąca, w którym spożywane są posiłki (osobiście lub mailowo). W przeciwnym 

razie rodzice (opiekunowie) dziecka będą obciążeni kosztem abonamentu, pomimo, że dziecko 

nie korzystało z obiadów.  

Brak wpływów za posiłki nie jest równoznaczne z wypisaniem dziecka z obiadów. 

 

13. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce 

mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone  

są o niewchodzenie do stołówki podczas obiadu). 

 

14. Obiadów dla dzieci nie wydajemy na wynos. 

 

15. Realizacja diet eliminacyjnych będzie odbywała się w oparciu o zaświadczenia od lekarza 

specjalisty, składane w głównym sekretariacie szkoły. 

 

VI   PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 13 

Z Regulaminem Przedszkola zostali zapoznani pracownicy przedszkola i rodzice. 

§ 14 

Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2021 roku. 

 

 

 


