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Regulamin oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 12  

im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 

 

1. Oddziały przedszkolne (zwane dalej przedszkolem) przy Szkole Podstawowej Nr 12 im. 

Zygmunta Glogera w Białymstoku sprawują opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i 

sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska 

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewniają opiekę 

nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem. 

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  

3. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z wytycznymi organu 

prowadzącego podawanymi do publicznej wiadomości.  

4. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 06:30– 17:00. 

5. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów. Osoba 

dyżurująca odprowadza dziecko do sali. 

6. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 8:30 i odbierania od godziny 

13.30, a w wyjątkowych przypadkach informują wychowawcę o przyprowadzeniu bądź 

odebraniu dziecka w innych godzinach. 

7. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni/osoby 

upoważnione na piśmie. Osoba dyżurująca odprowadza dziecko do opiekuna, który czeka w 

szatni. Dzieci nie będą oddawane osobom nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków 

odurzających. 

8. Nieodebranie dziecka do godziny 17:00, przy jednoczesnym braku kontaktu z 

rodzicami/opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem 

właściwych organów. 

9. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych, szczególnie z objawami 

grypopodobnymi (podwyższona temperatura, infekcja górnych dróg oddechowych itp.), 

zatrucia pokarmowego lub grypy żołądkowej.  

10. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, 

jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. 

11. W przedszkolu nie podaje się dzieciom leków, nawet na prośbę rodziców. 

12. W przypadku zwichnięcia/złamania kończyn dziecko może uczęszczać do przedszkola na 

podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza.  

13. Ze względu na prowadzone w przedszkolu zajęcia ruchowe, a co za tym idzie bezpieczeństwo 

dzieci, zabrania się zakładania dzieciom biżuterii, w szczególności  kolczyków, łańcuszków, 

wisiorków itp.  
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14. Dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub 

upoważnionego przez niego lub dyrektora pracownika przedszkola, sprawującego w danym 

momencie opiekę nad dziećmi. 

15. Dzieciom, nie wolno bez pozwolenia wychodzić z sali, opuszczać budynku ani oddalać się od 

grupy podczas wycieczek, czy pobytu na placu zabaw.  

16. Nauczyciel ustala z dziećmi zasady obowiązujące w grupie i w przedszkolu. Dzieci 

zobowiązane są do zgodnej z normami bezpieczeństwa zabawy oraz zgodnego z regulaminem 

użytkowania zabawek i sprzętu terenowego znajdującego się na placu zabaw. 

17. Każde wyjście oraz wycieczka poprzedzone jest złożeniem stosownych dokumentów u 

dyrekcji (karta wycieczki/wyjścia, lista uczestników, opiekunowie). 

18. Organizacja wyjść i wycieczek odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców (złożonej 

w karcie informacyjnej dziecka). 

19. W razie wypadku nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą powypadkową, która określona 

jest w instrukcji BHP obowiązującej w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w 

Białymstoku. 

20. Dziecko może przynosić zabawki z domu  do przedszkola w wyznaczonym dniu. Przedszkole 

nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do 

przedszkola. 

21. Dzieci nie przynoszą do przedszkola śniadaniówek z jedzeniem. 

22. Rodzice samodzielnie odpisują obiady w programie LOCA ( w przypadku nieobecności 

dziecka odpis należy zgłosić do godz. 12.00 dnia poprzedniego - roboczego). 

23. Rodzice zobowiązani są do regularnych opłat za posiłki i za pobyt dziecka w przedszkolu w 

terminie do 10 każdego miesiąca. 

24. Rodzice dzieci 3,4 i 5-letnich zobowiązani są do używania karty STOPEREK. Kartę należy 

przyłożyć wchodząc do przedszkola oraz wychodząc. Kliknięcie tylko raz w ciągu dnia (tylko 

rano lub tylko po południu) skutkuje tym, że liczony jest cały dzień od 6:30 do 17:00. W 

przypadku braku karty lub problemów technicznych urządzenia, rodzic zgłasza godzinę 

przyjścia lub wyjścia wychowawcy. 

25. Rodzic wyraża pisemną zgodę na publikację wizerunku dziecka i zamieszczanie zdjęć na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku. 

26. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli o zmianie numerów 

telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania. 

Regulamin zaopiniowany na zebraniu Rady Pedagogicznej 23.11.2022 r.  


