
REGULAMIN PRZEDSZKOLA MAŁA AKADEMIA  

W LISZAKCH 

1. Niniejszy Regulamin stanowi poszerzenie i uzupełnienie  zapisów Statutu 

Przedszkola 

2. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi podpisanie umowy. 

3. Dziecko zapisane do Przedszkola powinno do niego regularnie 

uczęszczać. 

4. Długotrwałą przerwę w uczęszczaniu do Przedszkola należy zgłosić u 

wychowawcy lub dyrektora przedszkola 

5. Do Przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie 

wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu 

zdrowia dziecka, nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego. 

6. Nauczyciel nie może podawać leków dzieciom. 

7. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do 

powiadomienia o tym fakcie Przedszkola 

8. Przedszkole posiada cztery oddziały. Liczba dzieci w oddziale nie może 

przekroczyć 25. 

9. Przedszkole jest czynne w godzinach 6:30 do 18:00, od poniedziałku do 

piątku. 

10. Przedszkole pracuje przez 12 miesięcy w roku, za wyjątkiem ostatniego 

tygodnia sierpnia (5 dni roboczych) oraz wybranych dni stanowiących np. 

przedłużenie weekendu majowego (uzgodnionych przez Radę 

Pedagogiczną przed rozpoczęciem roku szkolnego). 

11. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program 

Wychowania Przedszkolnego zatwierdzony do realizacji przez MEN 

12. Opłata za zajęcia dodatkowe takie jak: zajęcia muzyczno-rytmiczne, 

gimnastyka, język angielski, logopedia, język hiszpański jest zawarta w 

czesnym. Istnieje możliwość organizacji innych zajęć takich jak : basen, 

szachy, balet , za które ustalana jest dodatkowa opłata. 

13. Przedszkole organizuje wyżywienie dla dzieci. Dzienna stawka 

żywieniowa wynosi  11 zł. Opłata nie jest naliczana w przypadku 

zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 9:00 danego dnia. 

14. Czesne należy uiszczać w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia każdego 

miesiąca z góry, natomiast opłatę za wyżywienie do 5 dnia miesiąca z 

dołu (na podstawie obecności na dany miesiąc). 



15. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko  z listy uczęszczających 

do Przedszkola z następujących przyczyn: 

 Nieregularne uiszczanie opłat 

 Brak informacji o nieobecności dziecka trwającej ponad miesiąc 

 Nagminne pozostawianie dziecka w Przedszkolu po godzinie 18:00 

 Nagminne nieprzestrzeganie regulaminu Przedszkola 

16. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy 

przynoszone do placówki 

17. Informację o rezygnacji dziecka z Przedszkola należy złożyć u dyrektora 

Przedszkola na piśmie, zachowując miesięczny okres wypowiedzenia. 

18. W przedszkolu funkcjonują procedury związane z bezpieczeństwem , 

które stanowią załączniki do Regulaminu Małej Akademii w Liszkach. 


