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Opracowany na podstawie uchwały  XLI /320/2018  Rady  Miasta  

Luboń  z  dnia  01.02.2018 r. 

I. Celem wychowania przedszkolnego jest: 

 

1. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego 

wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe. 

2. Doprowadzenie dziecka do takiego rozwoju psychofizycznego, 

jaki jest   niezbędny do podjęcia nauki w szkole. 

3. Pomoc rodzinie dziecka w opiece i jego wychowaniu. 

 

II. Ustalenie czasu opieki 

1. Do przedszkola można oddać dziecko pomiędzy 6.00 a 17.00, 
w tym czasie dziecko znajduje się pod fachową opieką peda- 
gogiczną i otrzymuje trzy posiłki. 

2. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola w godz. 6.00 do 8.00 

a odbierane między 13.00 a 17.00. 

3. Rodzice mają prawo do opieki całodziennej, nie dłużej niż 11 

godzin. 

4. Przerwa urlopowa jest w miesiącach letnich ( lipcu lub sierpniu), 

zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy przedszkola zatwier- 

dzonym przez Urząd Miasta. 

III.  Co daje organ prowadzący? 

Zarząd Miasta zapewnia fachowy personel pedagogiczny 

i administracyjno-obsługowy. Pokrywa wszelkie koszty związane  
z budową, utrzymaniem i eksploatacją budynku i ogrodu 
przedszkolnego. Wyposaża w pomoce dydaktyczne i zabawki  
w ramach ustalonego budżetu. 



IV. Za co płacą rodzice? 

1. Rodzice płacą za pobyt dziecka w przedszkolu opłatę za godziny 

ponad podstawę programową  i stawkę żywieniową  za każdy 

dzień pobytu dziecka w przedszkolu. 

2. Zwolnienie z opłaty stałej  możliwe jest po pisemnym wniosku  

rodzica, gdy rodzina posiada decyzję o przyznaniu zasiłku 

rodzinnego, 

zasiłku pielęgnacyjnego lub z przedszkola korzysta kolejne 

dziecko z rodziny. 

3. Stawka żywieniowa jest zwracana wtedy, gdy dziecko nie było 

obecne 

w przedszkolu ( a nieobecność została zgłoszona).  

4. Rodzice nie płacą również za zajęcia dodatkowe: rytmika, język 

angielski, gimnastyka korekcyjna, taniec. Zajęcia te opłaca 

przedszkole.  

5.Raz w roku rodzice pokrywają koszt składki ubezpieczeniowej.  

ó. Rodzice pokrywają koszty  za każdą rozpoczętą  godzinę po 

zamknięciu placówki, o ile    przyczyną spóźnienia nie jest  zdarzenie 

losowe. 

7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając i odbierając dziecko 

wprowadzają dane karty identyfikacyjnej. Dwukrotny brak 

wprowadzenia karty powoduje naliczenia z systemu za cały dzień ( od 

6.00 do 17.00). 

V. Komisja Rekrutacyjna 

W przedszkolu podstawą przyjęcia dziecka jest karta zgłoszenia, 
której informacje są umieszczane w punktowanej tabeli. 
Kryteria rekrutacji zgodne z wytycznymi MEN oraz organu 
prowadzącego. 

Vl. Organizacja Przedszkola Nr l 

1. Przedszkole czynne w godzinach od 6.00 do 17.00 

2. Dzieci przebywają w 5 oddziałach 

3. Liczba dzieci w oddziale nie może  przekroczyć 25  

4. Dzieci 3 - letnie leżakują przed obiadem. 

5. Przedszkole w okresie pandemii może pracować zdalnie lub 

hybrydowo. 

6. Godziny posiłków:  

 śniadanie  - 8.00 

 II śniadanie  -11.00  

 Obiad  - 3.00 



VII. Żywienie dzieci 

1. Żywienie dzieci w przedszkolu musi być zgodne z przepisami  

i normami określonymi odrębnymi przepisami Ministerstwa Zdrowia  

i SANEPID-u. 

2. Koszty żywienia dziecka w przedszkolu całkowicie pokrywają  

rodzice. 

3. Stawka żywieniowa ustalona jest przez firmę cateringową  

w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola oraz Urzędem Luboń  
i oparta o kalkulację ilościowo - cenową. 

4. Odpłatność za wyżywienie oraz opłatę za usługi przedszkolne 

należy uiścić  na konto do 10 dnia miesiąca. 
Nie uiszczenie odpłatności przez rodziców    za drugi z kolei  
miesiąc powoduje skreślenie dziecka z listy przedszkolaków. 

 

VIII. Wycieczki i imprezy 

Wycieczki autokarowe, spektakle teatralne, wstępy do muzeum, upominki 

okolicznościowe w całości pokrywają rodzice z funduszu Rady Rodziców, 

a nad sprawnością i organizacją czuwa dyrektor przedszkola oraz Rada 

Rodziców i Rada Pedagogiczna. 

IX. Przedszkole współpracuje z: 

1. Rejonowa Przychodnia Lekarska   ul. Wschodnia i Poniatowskiego  



2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Luboń, ul. Żabikowska 

3. Sąsiednie przedszkola:  
 Przedszkole ul. Konarzewskiego 
 Przedszkole Nr 5 ul. Osiedlowa 

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 i SP nr 3  

5. Ośrodek Kultury ul. Sobieskiego 

6. Parafia p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ul.  l Maja  

Powyższy regulamin opracowano w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą 

Pedagogiczną. 

Luboń, dnia 31.08.2021 r. 

 

 
 


