
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN GRUPY PAPILLONS 
 

I. Zasady ogólne 
 

• Do grupy "PAPILLONS” przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat, które 
są samodzielne przy posiłkach i przy czynnościach higienicznych. 

• Grupą opiekuje się jeden nauczyciel. 
• Opłaty w Przedszkolu francuskim wynoszą 980,00 zł  miesięcznie w tym obiad. 

Rodzice dostarczają śniadanie oraz podwieczorek dla dzieci. Zajęcia dodatkowe: 
judo, gimnastyka korekcyjna, tańce, logopedia są dodatkowo płatne przez 
rodziców u nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Przedszkole udostępnia na 
w/w zajęcia sale lekcyjne. 

• Wyjścia do teatru, kina, wyjazdy na organizowane wycieczki są dodatkowo płatne 
przez rodziców. 

• Przedszkole francuskie funkcjonuje od września do lipca danego roku. 
• Miesiąc sierpień jest miesiącem przerwy – remonty. 
• Przedszkole nie pracuje w dniu 24.12 (WIGILIA) oraz w dniu 31.12. 

SYLWESTER 
 

 

 

II. Zasady szczegółowe 

 
• Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej grupy rodzice 

powinni kierować w pierwszej kolejności do wychowawców.  
• Dzieci przyprowadzane i odbierane są w wyznaczonych godzinach: schodzenie się 

od 7:30-9h00, odbieranie do godziny 17.00.  
• Do przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, odbierane 

mogą być wyłącznie przez osoby upoważnione (dok. karta osób upoważnionych do 
odbioru)  

• Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających.  

• Rodzice lub osoby upoważnione odbierają dziecko osobiście z sali, w przypadku, 

gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica, 

aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki 

mającej je pod opieką. 



• Z chwilą oddania dziecka rodzicom to oni odpowiadają za jego bezpieczeństwo, 

także na terenie przedszkola i w ogrodzie przedszkolnym; jednak w dalszym ciągu 

obowiązują zasady bezpieczeństwa panujące w przedszkolu (dotyczy to zjeżdżania 

po poręczach, wchodzenie na drzewa, niewłaściwe korzystanie z urządzeń).  
• Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do grupy wyłącznie dzieci zdrowe.                    

W uzasadnionych przypadkach wychowawcy mogą żądać przedstawienia 
zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. W przypadku choroby 
zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego 
zawiadomienia wychowawcy lub dyrektora przedszkola.  

• Nauczycielka nie ma prawa podawania dzieciom leków.  
• Ubiór dziecka powinien być wygodny i praktyczny, dostosowany do warunków 

atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu; 
obuwie funkcjonalne i bezpieczne (nie klapki).  

• Rodzice są zobowiązani podać nauczycielowi pracującemu w grupie aktualny 
numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.  

• W grupie Papillons obowiązują stałe pory posiłków:  
- śniadanie: 9.00;  
- zupa 10.30–10:45 
- obiad: 11:50 – 12.10  
- podwieczorek: 14.00 – 14.30.  

• W grupie Papillons obowiązuje zakaz przynoszenia i jedzenia czekolady                         
i cukierków. 

• Nauczycielki nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do 
przedszkola. 

• Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia.  
• Nieodebranie dziecka do godziny 17 przy jednoczesnym braku kontaktu 

z rodzicami, skutkuje opłatą 1 zł za 1 min.  
• Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie lub dyrektor 

przedszkola.  
• Rodzice dostarczają materiały papiernicze na potrzeby swojego dziecka. Istnieje 

możliwość ustalenia z nauczycielem i rodzicami z grupy zbieranie kwoty pieniężnej 
przez nauczyciela na zakup dla wszystkich dzieci jednakowych materiałów.  

• Rodzice przynoszą dla dzieci strój do zajęć gimnastycznych (jeśli dziecko 
uczęszcza na zajęcia gimnastyki korekcyjnej i judo).  

• Programem obowiązującym w grupie Papillons jest francuski program nauczania 
CNED. 

 

Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów i procedur   
Związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. 

 

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi 

mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-

emocjonalny. 
 

Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju 

i radosnego dzieciństwa. 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 roku. 

 
 

 

Podpis Dyrekcji 

 

 

Podpis Rodzica 
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