
Załącznik nr 6

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 1
Rodzice (opiekunowie prawni)mają prawo do:
1. uzgadniania kierunków i zakresu zadań realizowanych w Przedszkolu. 
2. znajomości zadań wynikających z planu pracy przedszkola i z miesięcznych planów 

pracy w danym oddziale oraz Programu Wychowania Przedszkolnego. 
3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego wychowania i rozwoju.
4. stałych spotkań z nauczycielami dotyczących spraw organizacyjnych oraz opiekuńczo –

wychowawczo – dydaktycznych.
5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy placówki organowi prowadzącemu i 

nadzorującemu,
6. wspierania Przedszkola różnymi formami działalności.

§ 2
Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest:
1. przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu 
2. współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na 

dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,
3. przyprowadzanie do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej. W przypadku 

istnienia wątpliwości, ze strony nauczyciela, dotyczących stanu zdrowia dziecka , rodzice 
( opiekunowie prawni ) mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie 
zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola. Zaświadczenie 
musi zawierać jednoznaczne stwierdzenie lekarza, że dziecko z objawami powodującymi 
zastrzeżenia nauczyciela może uczęszczać do przedszkola. 

4.   przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola, w godzinach jego funkcjonowania, 
osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną. Rodzic (opiekun prawny) lub osoba 
upoważniona do odbioru dziecka musi być trzeźwa. Rodzice (prawni opiekunowie) 
przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki 
przez upoważnioną przez nich osobę. Upoważnienie (zał. 3) wystawia co najmniej jeden 
z rodziców(opiekunów prawnych)dziecka na piśmie. Powinno zawierać imię i nazwisko, 
numer i serię dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz własnoręczny podpis jednego 
z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Dziecko może być odebrane przez osobę 
upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
W przypadku odbierania dziecka po godzinach funkcjonowania przedszkola przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie określone przez Zarząd Fundacji,
Dzieci których rodzice (opiekunowie prawni nie odebrali w ciągu 1 godziny po 
zamknięciu przedszkola, lub dzieci nie wydane osobom nietrzeźwym zostaną przekazane 
na koszt rodziców (opiekunów prawnych) do Izby Małego Dziecka.

5. zgłaszanie  nieobecności dziecka w przedszkolu. 
6. dziecka 6 letniego jest zapewnić dziecku regularne uczęszczanie na zajęcia oraz 

usprawiedliwianie każdej nieobecności dziecka w przedszkolu..
7. pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem grupowym dzieci w wybranym przez 

nich towarzystwie ubezpieczeniowym


