
REGULAMIN GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BIESIEKIERZU 

 

1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 15.30. 
2. Pełna stawka za wyżywienie – 4 posiłki dziennie – 10 zł za dzień. Absencja dziecka w 

przedszkolu będzie uwzględniona w odliczeniu posiłków w następnym miesiącu. 
3. Opłatę  za jedną godzinę świadczenia, w zakresie przekraczającym realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującej zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze dla dzieci, nalicza się w wysokości ustalonej w uchwale Nr 
XLII/241/14 opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone 
przez Gminę Biesiekierz ze zmianami. 
W dniu zawarcia niniejszej umowy, stawka odpłatności za jedną godzinę świadczeń 
wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złotych). 

4. Wysokość opłaty obniża się w przypadku gdy uczęszczające dziecko ma orzeczoną 
grupę niepełnosprawności. 

5. W przypadku nieterminowego uiszczania należności (opłata nie wpłynęła do 10 dnia 
trzeciego miesiąca) dziecko zostanie skreślone z listy wychowanków. 

6. Dodatkowe zajęcia jak: język angielski, rytmika, logopedia czy gimnastyka 
korekcyjna skierowana jest do dzieci w wieku 2,5-5 lat uczęszczających do 
przedszkola.  

7. Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup. 
8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia wywieszony na tablicy 

informacyjnej. 
9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wyjście 

na zewnątrz, wycieczka, uroczystość). 
10. Pracownicy przedszkola nie podają dziecku żadnych leków i nie stosują wobec 

dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratuj ącymi 
życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej 
pomocy.  

11. Dzieci chore (z katarem, kaszlem) nie będą przyj ęte do grupy. 
12. W wypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są w trybie pilnym 

powiadomić Dyrektora przedszkola. 
13. Dzieci są odbierane z przedszkola przez Rodziców lub upoważnione i zgłoszone przez 

nich osoby dorosłe do godziny 15.30. 
14. Osobom nietrzeźwym dziecko nie będzie oddane. 
15. Wszystkie sprawy związane z życiem przedszkola, powinny być omawiane na terenie 

przedszkola w obecności zainteresowanych stron tego samego dnia. 
16. Piątek jest dniem, w którym dzieci mogą przynosić do przedszkola swoje zabawki. 

Wychowawca grupy może określić jakich zabawek nie można przynosić, np.: 
drogocennych, pistoletów. 
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