
REGULAMIN DLA RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 58           
W KATOWICACH 

 

Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest 
oddać je pod opiekę bezpośrednio pracownikowi przedszkola.  

Uzasadnienie My jako pracownicy chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo 
Waszych dzieci już od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola            
i przejęciu nad nim opieki. 

Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub osoby 
pisemnie upoważnione przez nich/osoby pełnoletnie/. Odbiór dziecka 
należy zgłaszać zawsze nauczycielce. Osoba odbierająca dziecko nie 
może być pod wpływem alkoholu. 

Uzasadnienie Ważne jest dla nas, aby dziecko wróciło bezpiecznie do domu, 
pod opieką osoby dorosłej. 

Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas festynu, 
zabaw i itp. biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko. Kiedy 
rodzic załatwia inne sprawy w przedszkolu i nie może zająć się 
dzieckiem musi zgłosić ten fakt nauczycielce. Wtedy odpowiedzialność 
przejmuje nauczyciel.  

Uzasadnienie Musimy jednoznacznie wiedzieć pod czyją opieką jest dziecko        
i kto za nie odpowiada. 

W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów 
medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy i nie podaje 
leków (wyjątek stanowią dzieci przewlekle chore, których rodzice 
podpiszą stosowny kontrakt z nauczycielem). 

Uzasadnienie Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie mamy 
wiedzy i uprawnień medycznych, dlatego boimy się popełnić pomyłki. 

Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach zakaźnych dziecka.           
W czasie choroby dziecko przebywa w domu. 

Uzasadnienie Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci               
i zmniejszyć ryzyko rozpowszechniania się chorób w przedszkolu.  

Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godziny 8.30.       
W szczególnych przypadkach spóźnienie należy zgłosić telefonicznie. 

Uzasadnienie Chcemy, aby państwa dzieci miały możliwość uczestnictwa          
w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym 
zgłoszeniem się na zajęcia.  

  

 



Wejście do przedszkola znajduje się od ulicy Grzegorzka (przejście 
łączące przedszkole ze szkołą jest przejściem służbowym dla 
pracowników ZSP). Drzwi wejściowe otwarte są do godziny 8.30 i od 
13.30. Poza tymi godzinami proszę sygnalizować chęć wejścia 
domofonem. 

Uzasadnienie  Naszym zadaniem jest zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa      
i ograniczenie do minimum możliwości wejścia na teren przedszkola osób 
niepożądanych. 

W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego 
spożywania urozmaiconych posiłków. W szczególnych wypadkach 
medycznych, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw, wspólnie      
z rodzicami ustalamy zasady żywienia.  

Uzasadnienie Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymywały posiłek 
zaspakajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci próbowały 
przełamać własne uprzedzenia do pewnych grup produktów. 

Na zebrania i konsultacje zapraszamy samych rodziców lub osoby przez 
nich upoważnione /bez dzieci/. 

Uzasadnienie Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym 
utrudniają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze 
porozmawiać.  

Wszelkie informacje dla ogółu rodziców umieszczane są na tablicach 
ogłoszeń w szatni, a informacje indywidualne umieszczane są                  
w specjalnych kopertach kontaktu umieszczonych w szatni. 

Uzasadnienie  Bardzo nam zależy na dobrym kontakcie z Państwem i sprawnym 
przepływie informacji, dlatego prosimy o zapoznawanie się z naszymi 
komunikatami. 

Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele poza godzinami swojej 
pracy w grupie. 

Uzasadnienie Aby nauczyciel mógł spokojnie i wyczerpująco odpowiedzieć na 
Państwa pytania nie może w tym samym czasie zajmować się opieką nad 
dziećmi. Najlepiej jest spotkać się z wychowawcą podczas zebrań i konsultacji lub 
umówić się indywidualnie w dogodnym dla obu stron terminie.  
  
Dzieci mają możliwość przyniesienia do przedszkola w określonym przez 
wychowawcę terminie prywatnych zabawek z wyjątkiem zabawek 
zawierających małe bądź niebezpieczne elementy. Za powstałe w wyniku 
zabawy uszkodzenia pracownicy przedszkola nie ponoszą 
odpowiedzialności. 
 
Uzasadnienie Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa dziecka oraz innych naszych 
podopiecznych ważna jest selekcja przynoszonych przez dzieci zabawek. Bywa, 
że zabawki ulegają uszkodzeniu mimo prawidłowości ich użytkowania. 


