
ULOTKA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Miejskie Przedszkole nr 32 
41-707 Ruda Śląska
ul. Ks. L. Tunkla 96
tel. 322 439 298
adres strony: mprzedszkole32_rudasl@op.pl

1. Godziny pracy przedszkola: od 6:00 do 16:00  

Czas  pobytu  dziecka  w  przedszkolu  ewidencjonowany  jest  w  systemie  elektronicznym  z
wykorzystaniem  kart  lub  żetonów.  Jedna  karta  jest  bezpłatna,  natomiast  można  zamówić
odpłatnie  kolejne  karty  lub  żetony.  Bezpłatna karta  jest  własnością  przedszkola  i  musi  być
zwrócona po zakończeniu edukacji dziecka w przedszkolu.
Karty bezpłatne należy pobrać w przedszkolu w ostatnim tygodniu sierpnia i wtedy
również złożyć zamówienia na kolejne karty lub żetony.
Rodzic zobowiązany jest do rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

W przedszkolu ściśle egzekwowana jest zasada osobistego przyprowadzania
i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby
dorosłe upoważnione na piśmie. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających. Upoważniona przez rodziców (prawnych
opiekunów) do odbioru dziecka może być jedynie osoba, która może przejąć prawną
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo (uregulowania statutowe).
Statut przedszkola jest do wglądu w kancelarii przedszkola i na stronie BIP przedszkola.

 Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe.
 Nauczycielki nie mogą podawać dzieciom żadnych lekarstw.
 Rodzice  zobowiązani  są  do  uaktualniania  numerów  swoich  telefonów  oraz  danych

adresowych.

2. Zasady odpłatności:  

1) za posiłki:
Koszt surowca (ż)

 3 posiłki            7zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)
 2 posiłki            5,25zł (śniadanie, obiad lub obiad, podwieczorek)
 1 posiłek           3,50zł (obiad)

Opłata ta podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

2) za dodatkowe godziny przekraczające czas bezpłatnego nauczania,   
wychowania i opieki, który wynosi 5 godzin,rodzice ponoszą odpłatę w wysokości  1zł. za każdą
rozpoczętą godzinę.

Dzieci 6 - letnie zwolnione są z wyżej wymienionej opłaty.
Zasady udzielania ulg i zwolnień znajdują się w regulaminie w sprawie rozliczania opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia, z którym
rodzice są zobowiązani się zapoznać przed rozpoczęciem roku szkolnego. 



Regulamin znajduje się na stronie internetowej przedszkola.
Rodzice w celu dokonania opłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu poza godzinami
bezpłatnymi otrzymują paski należności, na których wpisane są następujące informacje:
imię i nazwisko dziecka, termin wpłaty, koszt pobytu (G) i koszt wyżywienia (Ż), kwota do
zapłaty

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy przedszkola:
ING Bank Śląski  15 1050 1214 1000 0023 5589 9366

W przypadku dokonywania wpłat przez Internet wszystkie wyżej wymienione dane
muszą być uwzględnione w tytule płatności.
Rodzice są zobowiązani dokonywać wpłat w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

3. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie:  

- Podstawy programowej wychowania przedszkolnego stanowiącej załącznik do rozp. MEN               z
dnia  14  lutego  2017  r.  (Dz.U.  z  2017  r.,  poz.  356  z  poźn.  zm.)  oraz  programów  wychowania
przedszkolnego wybranych przez nauczycielki. Bliższe informacje o programach zostaną podane na
zebraniach organizacyjnych.
W przedszkolu realizowane są również programy promocji zdrowia, programy profilaktyki, innowacje
pedagogiczne i inne programy.
Informacje  o  zadaniach  wychowawczo  -  dydaktycznych  na  dany  miesiąc  oraz  inne  informacje  i
ogłoszenia  wynikające  z  bieżących  potrzeb  umieszczane  będą  na  tablicach  ogłoszeń  dla
poszczególnych grup.

- Biorąc po uwagę ramowy rozkład dnia to jest godziny zajęć, zabaw, posiłków, odpoczynku i innych
czynności zakłada się, że wszystkie dzieci powinny być w sali zajęć najpóźniej o godz. 8:00. Osoby
pełniące dyżur w szatni i w razie potrzeby są zobowiązane do udzielenia pomocy podczas rozbierania
oraz kierują dzieci do sal, od godziny 8:00 zgodnie z zakresem swoich obowiązków zobowiązane są
do obecności w sali i pomocy nauczycielowi.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci, nauczycielki nie mogą opuszczać sali zajęć podczas godzin pracy
wychowawczo - dydaktycznej. Chcąc uzyskać informacje o dziecku lub
przekazać informacje nauczycielce, należy umawiać się na konsultacje bądź przekazać
informacje przez osoby pełniące dyżur w szatni.

Pełną bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu              w
przedszkolu ponoszą wyłącznie nauczycielki.
Informacji o dzieciach udzielają wyłącznie nauczycielki.
Dziecko  powinno  być  zawsze  odpowiednio  ubrane  w  sposób  zapewniający  mu  wygodę,
możliwość samodzielnego rozbierania i ubierania się,  jak również swobodnej
aktywności w różnych formach, wynikających z realizacji programu.
Ze względu na wyjścia na spacery lub do ogrodu przedszkolnego należy  zapewnić  dzieciom
ubrania odpowiednie do pogody i pory roku ( np. nakrycie głowy, gumowce, peleryny).

4. Składka na Radę Rodziców zostanie podana w późniejszym terminie, po ustaleniu przez  
przedstawicieli rodziców:

Ubezpieczenie:Przepisy  ustawy  Prawo  oświatowe  nie  upoważniają  dyrektora  przedszkola,  jak
również  innych  organów  przedszkola,  do  podejmowania  czynności  związanych 
z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci.
Rada Rodziców działająca w placówce nie ma upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek
umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.



To Rodzice decydują o ubezpieczeniu dziecka w przedszkolu, od Państwa zależy wybór 

ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

5. Wyprawki dla dzieci:  

Informacje dotyczące zakupu wyprawek dla dzieci (karty pracy i materiały do zajęć).
zostaną podane w ostatnich dniach sierpnia, a realizacja odbędzie się we wrześniu.

Dyrektor pozostaje do dyspozycji w każdej ważnej dla rodziców sprawie. Najlepiej
umówić się telefonicznie.

6. Deklaracje i oświadczenia do wypełnienia, między innymi:

 deklaracja dotycząca żywienia oraz godzin pobytu dziecka w przedszkolu,

 upoważnienia do odbioru, 

 oświadczenia dotyczące religii, 

 zgody na zajęcia dodatkowe (logopeda, psycholog, terapeuta),

 RODO, itp.

Drodzy Rodzice zwracam również uwagę, że nie zawsze jest możliwe, aby grupa od 3 – latków
do zakończenia edukacji przedszkolnej prowadziła ta sama nauczycielka.  Czasami występuje
konieczność utworzenia grup mieszanych lub zbliżonych wiekowo i zmiany wychowawcy. 

SUKCES WASZEGO DZIECKA ZALEŻY W DUŻEJ MIERZE OD DOBREJ WZAJEMNEJ
WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA I RODZICÓW.


