
1 | S t r o n a  
 

Przedszkole Niepubliczne 
„Radosny Delfinek” 
ul. Armii Krajowej 10, 58-100 Świdnica 
tel.: 605 877 794, 667 996 464 
www.radosnydelfinek.pl  
e’mail: radosny.delfinek@onet.pl 

 

REGULAMIN 
 

1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, 11 godzin dziennie, od 6.00 do 
17.00, również w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. 

2. Dopuszcza się możliwość zamknięcia przedszkola w okresie wakacyjnym na okres 
dwutygodniowy. 

3. Rodzice za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszą stałą opłatę miesięczną tzw. 
czesne, której wysokość regulowana jest zawartą umową. Nie uwzględnia się 
odpisów od wyżywienia nawet, jeśli dziecko jest nieobecne w przedszkolu.  

4. Wysokość opłaty stałej może być obniżona na drugie i każde następne dziecko z 
danej rodziny uczęszczające jednocześnie do naszego przedszkola. 

5. Obowiązujące opłaty przedszkolne są wnoszone przez Rodziców w terminach i 
kwocie ustalonej przez dyrektora przedszkola. 

6. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice. 

7. Opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać do 10 dnia każdego 
miesiąca „z góry” za dany miesiąc na konto placówki: BGŻ S.A. nr 88 2030 0045 
1110 0000 0262 9840 lub do kasy przedszkola. 

8. W przypadku nieterminowego uiszczania należności dziecko może być skreślone z 
listy wychowanków. 

9. Osoba prowadząca przedszkole ma prawo dokonać zmiany opłaty stałej w ciągu roku 
szkolnego, powiadamiając o tym rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem. 

10. W przypadku, gdy przedszkole będzie organizowało uroczystość wymagającą 
większego nakładu środków finansowych (np. kupna prezentów na Mikołaja, Dzień 
Dziecka) istnieje możliwość dodatkowej zbiórki pieniędzy. 

11. Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup. 

12. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia wywieszony na tablicy 
informacyjnej. 
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13. W uzasadnianych przypadkach dyrektor przedszkola może zmienić organizację dnia 
(np. wyjście na zewnątrz, wycieczka, uroczystość). 

14. Pracownicy przedszkola nie podają dziecku żadnych leków i nie stosują wobec 
dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie 
dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy. 

15. Dzieci chore (z katarem, kaszlem) nie będą przyjęte do grupy. 

16. Na zewnątrz przedszkola (spacery, plac zabaw) wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma 
możliwości pozostawiania w tym czasie dzieci w przedszkolu na życzenie rodziców. 

17. W wypadku choroby zakaźnej dziecka Rodzice zobowiązani są w trybie pilnym 
powiadomić dyrektora przedszkola. 

18. Dzieci są odbierane z przedszkola przez Rodziców lub upoważnione i zgłoszone 
przez nich osoby dorosłe do godz. 17.00. Pobyt dziecka w przedszkolu po godz. 
17.00 rodzi obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę, płatną bezpośrednio nauczycielowi przy odbiorze dziecka.  

19. Osobom: nieupoważnionym na piśmie, nietrzeźwym dziecko nie będzie oddane. 

20. Wszystkie sprawy związane z życiem przedszkola, powinny być omawiane na terenie 
przedszkola w obecności zainteresowanych stron. 

21. Piątek jest dniem, w którym dzieci mogą przynosić do przedszkola swoje zabawki. 
Nie należy przynosić rzeczy drogocennych, militarnych, bardzo dużych zabawek itp. 
Dziecko, w tym dniu, przynosi tylko jedną zabawkę. 

22. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone 
do przedszkola przez dzieci. 

23. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem przedszkola oraz innymi 
dokumentami regulującymi pracę przedszkola. Szczegółowe zasady organizacji 
przedszkola reguluje Statut przedszkola. 

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r.   
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Dyrektor Zarządzający 
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