       Przedszkole „CALINECZKA’’
 ul.Poniatowskiego  42a
     62-030 Luboń
Regulamin 
1.Warunkiem zapisania oraz uczęszczania dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy z organem prowdzącym oraz terminowe, systematyczne uiszczanie opłat za pobyt dziecka oraz stawki żywieniowej.
2. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki - dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
3.W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola. Po zakończeniu choroby dziecko może zacząć uczęszczać do przedszkola po okazaniu zaświadczenia lekarskiego .
4.Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzenia i odbierania dziecka osobiście. W innych przypadkach  dziecko odbierać mogą  tylko upoważnione osoby, wpisane w umowie.
5.Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.45.
6. W poszczególnych oddziałach wiekowych w godzinach 9.00 do 11.30  realizowany jest program wychowania przedszkolnego w zakresie obowiązującego minimum programowego uchwalonego  przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat. 
7.W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych mogą być organizowane zajęcia dodatkowe /nauka tańca. język obcy, praca z logopedą /.
8.Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest  odpłatna. Stawkę dzienną za wyżywienie dzieci ustala dyrektor na podstawie aktualnych zarządzeń dotyczących norm żywienia dla dzieci w wieku 3-6 lat opracowanych przez Terenową Stację Sanitarno Epidemiologiczną.Wszystkie posiłki  są przygotowywane w przedszkolnej kuchni.
9. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 5-tego każdego miesiąca z góry. 
10. Jeżeli rodzice dopuszczą się opóźnienia z zapłatą należności co najmniej przez 1 miesiąc, przedszkole ma prawo zaprzestać dalszego świadczenia usług i wznawia je po uregulowaniu zaległołości.
11.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola. 
12. Pisemne wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi opieki na dzieckiem należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.
13. Rekrutacja do przedszkola odbywa się po podanej informacji na stronie www.calineczka.net
14.  W lipcu  przedszkole  ma przerwę urlopową. W sierpniu  przedszkole pracuje w normalnym trybie.
15.Przedszkole statutowo prowadzi działalność od godziny 6.45-16.45 od poniedziałku do piątku.
16.Zabawki oraz inne ulubione przedmioty dzieci mogą przynosić w wyznaczony przez wychowawców dzień.
17.Ze względu na wymogi Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej prosimy nie przynosić dodatkowych produktów żywieniowych przez dzieci na teren przedszkolny. Wyjątek stanowią poczęstunki okolicznościowe przygotowane dla całej grupy.  
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