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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Przedszkole Francuskie i Ecole Française jest placówką niepubliczną.
1.2 Organem prowadzącym jest osoba fizyczna Alain Mompert , prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą: PRZEDSZKOLE FRANCUSKIE.
1.3 Przedszkole i Ecole Francaise prowadzi swoją działaność w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 13 w Gdyni ul. Halicka 8, blisko dworca Gdynia Redłowo
w dzielnicy Mały-Kack.
1.4 Przedszkole używa nazwy: PRZEDSZKOLE FRANCUSKIE - zwane jest w dalszej
treści niniejszch Zasad Funkcjonowania “Przedszkolem”. Ecole Française zwana jest
w dalszej części niniejszych Zasad Funkcjonowania “Szkołą”.
1.5 Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem Francuskim sprawuje Kuratorium
Oświaty w Gdańsku.
1.6 Nadzór pedagogiczny nad Ecole Francaise -Szkołą sprawuje CNED. Programem
obowiązującym w Ecole Francaise jest francuski program CNED – Ministerstwa
Edukacji Narodowej Francji.
1.7 Klasy VII – 5eme i klasy VIII -4 eme Ecole Francaise przygotowują się do
egzaminu Państwowego DELF 1 – który uczniowie zdają w klasie VIII- 4 eme na
zakończenie . Rodzice ponoszą opłatę za egzamin.
2. CELE I ZASADY PRZEDSZKOLA
2.1 Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat chcące uczyć się
języka francuskiego. Proponuje się im kadrę wykwalifikowanych nauczycieli oraz
program, metodę i rozkład zajęć odpowiadający francuskiemu systemowi nauczania.
2.2 Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
w przepisach wydawanych na jej podstwie, obejmujące w szczególności:
•
•
•
•
•
•

rozwijanie w sposób harmonijny osobowości dziecka i wspomaganie
indywidualnego rozwoju dziecka,
stworzenie dziecku optymalnych warunków do przyswojenia języka
francuskiego i posługiwania się tym językiem płynnie, stosownie do wieku,
rozwijanie możliwości twórczych dziecka i ich realizacja w różnych dziedzinach
artystycznej ekspresji,
przekazanie dziecku podstaw potrzebnych do nauki w szkole podstawowej,
stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości
przedszkola,
wspomaganie działań wychowawczych rodziców.

2.3 Przedszkole ułatwia dziecku nabycie samodzielności oraz integrację społeczną;
jest to pierwsze miejsce separacji dziecka od rodziny, spotkania z innymi dziećmi
i dorosłymi w środowisku dwóch kultur; jest to pierwsze doświadczenie życia we
wspólnocie. Nawet w małej grupie narzucane są reguły, których należy przestrzegać.
2.4 Przedszkole realizuje zadania, wynikajace z celów określonych w pkt. 2, w ramach
następujących obszarów edukacyjnych:
• zapewnienie opieki i wspomnaganie rozwoju dziecka w przyjaznym,
bezpiecznym i zdrowym środowisku,

•
•
•
•
•
•

uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych
szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania
celów, podejmowania odpowiedzialniości za siebie i za najbliższe otoczenie,
rozwijanie wrażliwości moralnej,
kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk
zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym
i technicznym,
rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej
i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju
wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

2.5 Powodzenie projektu nauczania zależy od obecności dzieci w przedszkolu.
2.6. Kadra składa się z nauczycieli przygotowanych do pracy z dziećmi przedszkolnymi
oraz do nauczania języka francuskiego.
Opiekunka dzieci przedszkolnych nie musi posiadać wykształcenia pedagogicznego.
3. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIA DLA NAUKI JĘZYKA FRANCUSKIEGO
FRANCAISE - KLASACH PODSTAWOWYCH

W ECOLE

3.1 Programem obowiązującym w Ecole Francaise dla klas I-VI jest francuski program
CNED. Uczniowie obowiązani są do weryfikacji postępów w nauce poprzez regularne
przystępowanie do ewaluacji, przesyłanych do sprawdzenia przez CNED we Francji.
Klasy VII – 5eme i klasy VIII -4 eme Ecole Francaise przygotowują się do egzaminu
Państwowego DELF 1 – który uczniowie zdają w klasie VIII- 4 eme na zakończenie .
Rodzice ponoszą opłatę za egzamin.
3.2 Z przyczyn organizacyjnych wskazane jest, aby dzieci uczęszczające do Ecole
Francaise były uczniami Szkoły Podstawowej Nr 13 – plan zajęć Ecole Francaise jest
dostosowany do planu lekcji poszczególnych klas Szkoły Podstawowej Nr 13 w Gdyni.
3.3 Kadra Ecole Francaise składa sie z nauczycieli przygotowanych do pracy z dziećmi
oraz do nauczania języka francuskiego.
4. CZESNE I INNE OPŁATY W PRZEDSZKOLU FRANCUSKIM i ECOLE FRANCAISE
W GDYNI
4.1 Rodzice ponoszą koszt miesięcznej opłaty za Przedszkole Francuskie w kwocie
980,00 zł za jeden miesiąc nauki od września 2022 roku do lipca 2023 roku (w tym
wliczone są obiady dla dzieci oraz zajęcia plastyczo-muzyczne – nieobecność dziecka
na obiedzie nie jest odliczane od kwoty czesnego. W miesiącu sierpniu opłata za
Przedszkole wynosi 550,00 zł.
W przypadku braku wpłat za uczęszczanie dziecka do Przedszkola Francuskiego
w Gdyni, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków (po uzgodnieniu
z Rodzicami).
4.2 Rodzice ponoszą koszt miesięcznej opłaty za naukę w Ecole Francaise (KLASY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ od klasy I do VI - CP do 6 eme) w kwocie 850,00 zł za jeden
miesiąc nauki od września 2022 roku do czerwca 2023 roku.
Klasy VII -5 eme i klasy VIII – 4 eme w kwocie 350 zł za jeden miesiąc nauki.
W miesiącu lipcu obowiązuje opłata stała w wysokości 550,00 zł.
Nie ma opłaty za miesiąc sierpień.

W razie nieobecności dziecka w Ecole Francaise nie odliczamy dni nieobecności od
miesięcznej opłaty za naukę dziecka w Ecole Francaise.
W przypadku braku wpłat za uczęszczanie dziecka do Ecole Francaise w Gdyni, dziecko
może zostać skreślone z listy uczniów (po uzgodnieniu z Rodzicami).
4.3 Koszt nauki dla dzieci z Ecole Francaise uczących się w trybie nauczania
indywidualnego z programem CNED wynosi 4.500,00 zł za jeden miesiąc nauki (opłata
może ulec zmianie).
4.4 Ponadto Rodzice dzieci uczęszczających do Ecole Francaise klasy I-VI czyli CP-6eme
ponoszą corocznie w maju koszt zapisu do programu CNED - zgodnie z opłatą
ustaloną przez Ministerstwo Edukacji Francji (w kwocie euro).
Klasy VII 5 eme i klasy VIII 4 eme ponoszą corocznie koszt zakupu podręczników i
ćwiczeń do przygotowania do egzaminu DELF w klasie VIII. Rodzice ponoszą koszt
egzaminu.
4.5 Zajęcia dodatkowe jak np: judo, gimnastyka korekcyjna, tańce, logopedia, glina
płatne są dodatkowo u nauczycieli uczących danego przedmiotu, koszty za zajęcia
ponoszą Rodzice.
4.6 Wszelkie wycieczki, wyjścia do teatru, kina itp. płatne są dodatkowo u nauczycieli
prowadzących daną klasę
4.7 Koszt uczestnictwa w zajęciach dla dzieci nie zapisanych do Przedszkola wynosi
50 zł dziennie i jest pokrywany przez Rodziców dziecka nie zapisanego do Przedszkola.
4.8 Rodzice ustalają z nauczycielami poszczególnych grup zakupy artykułów
papierniczych dla potrzeb dziecka. Istnieje możliwość ustalenia kwoty wspólnie
rodzic-nauczyciel na zakup artykułów papierniczych. Zakupami może zajmować się
rodzic lub nauczyciel po wspólnych ustaleniach.
4.9 Prośbę o wystawienie faktury za naukę dziecka rodzic zgłasza Głównemu
księgowemu.
5. FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI
5.1 Zajęcia dla Ecole Française w Gdyni w klasach podstawowych odbywają się od
01 września i trwają do zakończenia nauki w Szkole Podstawowej Nr 13 w Gdyni.
W miesiącach lipiec i sierpień zajęcia w Ecole Française w Gdyni nie odbywają się –
wakacje letnie.
5.2 Przedszkole funkcjonuje od września danego roku do lipca roku następnego.
W sierpniu przedszkole jest zamknięte.
5.3 Przedszkole francuskie w Gdyni pracuje od poniedziałku do piątku od godz.
7.30 do 17.00. Przedszkole funkcjonuje od września do lipca danego roku .
5.4 Zajęcia edukacyjne w Przedszkolu francuskim rozpoczynają się od godz. 9.00 do
godz. 14.00.
W godz. 7.30 do godz 9.00 oraz od godz. 14.00 do godz. 17.00 zajęcia opiekuńcze,
zabawy, gry, czytania.
5.5 Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane
od pracownika Przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów

prawnych) dziecka lub upoważanioną przez nich osobę zapewniającą pełne
bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba do odbioru dziecka winna być
pełnoletnia oraz trzeźwa.
5.6 Program zajęć w Ecole Francaise dostosowany jest do planu lekcji w Szkole
Podstawowej Nr 13 w Gdyni.
6. WAKACJE SZKOLNE I DNI WOLNE
6.1 Przedszkole francuskie pracuje w miesiącu lipcu, zaś miesiąc sierpień jest
miesiącem wolnym od pracy przedszkola.
6.2 Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny (od września do lipca) z wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt. Przedszkole francuskie jest zamknięte
w dniach 24.12 (WIGILIA) oraz 31.12 (SYLWESTER).
6.2 Ecole Française w miesiącach lipiec i sierpnień jest zamknięte (wakacje szkolne).
Ecole Française funkcjonuje według wakacji i przerw w nauce zgodnie
z Rozporządzeniem MEN w Polsce.
7. POSIŁKI
7.1 Dzieci z Przedszkola francuskiego w Gdyni otrzymują ciepły posiłek - obiad od
godz. 10.40 do godz. 12.30. Ma to zapewnić zachowanie spokoju młodszym.
7.2 Rodzice dzieci z Przedszkola Francuskiego zapewniają dzieciom śniadanko
i podwieczorek we własnym zakresie – dzieci spożywają śniadanie do godz. 8.50,
a podwieczorek o godzinie 14.00.

8. PRZERWY
8.1 W przedszkolu w ciągu dnia organizowane są przerwy w pracy. W zależności od
warunków pogodowych dzieci bawią sie na zewnątrz lub w sali gimnastycznej.
8.2 Przerwy w Ecole Française zgodne są z planem dnia w Szkole Podstawowej Nr 13
w Gdyni.
8.3 W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z placu zabaw. Jest to szczególne
miejsce do gry w piłkę, zabaw zręcznościowych i ćwiczących równowagę, umożliwia
poruszanie się, zabawy w przestrzeni przeprowadzenie ćwiczeń uzmysławiających
dziecku budowę części ciała.
9. ZAPISY
9.1 Rodzice kontaktują się telefonicznie z Przedszkolem Francuskim 606 985 059 lub
e-mailem grazynka@ecolematernelle.pl
9.2 W momencie wypełnienia Karty zapisu Rodzice akceptują Zasady funkcjonowania
w Przedszkolu francuskim i Ecole Française w Gdyni oraz Regulamin poszczególnej
grupy, wnoszą wpisowe jednorazowe 550 zł (nie podlega zwrotowi).

9.3 Rodzice dostarczą:
• 2 aktualne zdjęcia dziecka
• wypełnioną kartę zapisu
• wypełnioną kartę zdrowia
• artykuły i przybory potrzebne do przedszkola – przekazane przez nauczyciela
danej grupy
9.4 Przyjęcie dziecka do Przedszkola Francuskiego i Ecole Française następuję na
podstawie Karty zapisu – podpisanej przez obu Rodziców – prawnych opiekunów.
9.5 Do Przedszkola dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego,
jeżeli Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
9.6 Do Ecole Française przyjmowane mogą być wyłącznie dzieci posiadające
odpowiednie przygotowanie językowe – odpowienie do poziomu grupy, do której
dołączają.
10. KONTAKT Z RODZICAMI
10.1 Przed zajęciami Rodzice zajmują się ubieraniem dziecka w szatni, zmieniają
obuwie, w którym dziecko przyszło na pantofle z podeszwami antypoślizgowymi oraz
przyprowadzają dziecko do klasy.
10.2 Rodzice mogą zostać z dzieckiem do momentu adaptacji. Założeniem jest jednak
doprowadzić dziecko do jak najszybszej samodzielności i zaakceptowania rozstania z
rodzicami.
10.3 Przed lub po zajęciach kadra nauczycielska będzie do dyspozycji rodziców, aby
odpowiadać na ich pytania.
10.4 Prosimy Rodziców, by nie dawali dzieciom pieniędzy ani słodyczy.
10.5 Po każdym trymestrze będzie zorganizowane zebranie Rodziców z kadrą
pedagogiczną i dyrekcją celem przedstawienia problemów pedagogicznych i
finansowych przedszkola.
10.6 Obowiązkiem Rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do
Przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony
nauczyciela przyjmującego dziecko co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ten ma
prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.
10.7 Rodzice lub opiekunowie prawni maja obowiązek uczestniczenia w tzw.
“Zebraniach z Rodzicami” organizowanymi przez wychowawców grupy lub dyrekcję
oraz śledzić bieżące informacje na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej.
11. BEZPIECZEŃSTWO
11.1 Normy bezpieczeństwa są normami stosowanymi w przedszkolu, w którym się
mieścimy.
W nagłych wypadkach, na prośbę nauczycieli będzie interweniowała pielęgniarka.
Zasady funkcjonowania Przedszkola Francuskiego i Ecole Française w Gdyni
obowiązują od 01.09.2022 roku do 31.08.2023 roku.

