SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
ul. Broniewskiego 1, 15-748 Białystok
Tel. (0-85) 65 11 308, Fax (0-85) 652 68 81; www. sp15bialystok.pl

REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1 5 W BIAŁYMSTOKU
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 15 w Białymstoku (zwane dalej
Przedszkolem) zapewnia wychowanie i opiekę dzieciom w wieku od 3 do 5 lat. Dla
usprawnienia pracy placówki i rozszerzenia współpracy z rodzicami, podaje się do
wiadomości niniejszy regulamin, zobowiązując jednocześnie rodziców (lub prawnych
opiekunów) do przestrzeganie następujących przepisów:
§ 1.
1. Podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.
2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego
uczęszczać.
3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do placówki przedszkolnej może nastąpić tylko z
ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z
dyrekcją przedszkola.
4. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej
opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel może zażądać
zaświadczenia lekarskiego.
5. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego
zawiadomienia o tym dyrekcji przedszkola.
7. Dzieci zgłoszone do przedszkola w nowym roku szkolnym podlegają ubezpieczeniu od
następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice.
8. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację do Rady Rodziców, której
nadrzędnym celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci.
9. Szkoła Podstawowa nr 15 w Białymstoku umożliwia naukę religii tym wychowankom,
których Rodzice wyrażają taką wolę i złożą stosowne oświadczenie.
10. Liczba dzieci w oddziale nie może być mniejsza niż 20 i większa niż 25.
11. Czas pracy przedszkola - od godz. 6.30 do godz. 17.00 (od poniedziałku do piątku).
12. Dziecko powinno być odebrane z placówki do godziny 17.00 przez rodziców lub
upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią, która zapewni dziecku pełne bezpieczeństwo.
13. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 10 godzin dziennie.
14. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania
Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego
opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-5 lat.
15. Uwzględniając możliwości organizacyjne, placówka przedszkolna może organizować
zajęcia dodatkowe (np. rytmika, nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna, pływanie).
Świadczenia te w całości opłacane są przez rodziców.
16. Przedszkole prowadzi odpłatne żywienie dzieci. Stawkę dzienną za żywienie ustala
dyrektor w drodze zarządzenia, a wysokość opłaty stałej ustala Rada Miejska w Białymstoku.
17. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10
dnia każdego miesiąca z góry (dokładny termin ustala dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w
Białymstoku.
18. Dyrektor placówki przedszkolnej ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do
niej, gdy zaistnieje jedna z następujących przyczyn:
- nieregularnego wpłacania odpłatności,

- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka powyżej 14 dni,
- pozostawianie dziecka w placówce poza godzinami jej pracy,
19. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka
z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:
- zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu inny dzieci,
- rodzice wielokrotnie nie przestrzegają regulaminu przedszkola,
- rodzice są źródłem częstych konfliktów, prezentują postawę roszczeniową.
20. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do
przedszkola.
21. Pisemną rezygnację z przedszkola należy złożyć u dyrektora przed końcem miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym umowa zostaje rozwiązana. Dopiero wtedy następuje
zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.
22. W Szkole Podstawowej nr 15 funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem
bezpieczeństwa dziecka w placówce. Są to:
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci (załącznik nr 1),
- prawa i obowiązki rodziców (prawnych opiekunów) – (załącznik nr 2),
- prawa i obowiązki dziecka (załącznik nr 3),
- regulamin spacerów i wycieczek (załącznik nr 4),
- regulamin bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu (załącznik nr 5)
- procedura przyjmowania skarg i wniosków rodziców (załącznik nr 6).
§ 2.
Regulamin Oddziałów Przedszkolnych Przy Szkole Podstawowej Nr 15 W Białymstoku
wchodzi w życie z dniem 1września 2016 roku

