
REGULAMIN WEWNETRZNY

AKADEMII PRZEDSZKOLAKA MAX

§ 1

Akademia  Przedszkolaka  MAX  jest  instytucją  oświatową  wychowawczo- 
dydaktyczną  i  opiekuńczą  i realizuje  zadania  zawarte  w  Statucie  Akademii 
Przedszkolaka MAX .

§ 2

Organizacja Akademii Przedszkolaka MAX :

1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  Akademii  Przedszkolaka  MAX  jest 
oddział  złożony  z  dzieci  zgrupowanych  według  zbliżonego  wieku  z 
uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Podstawą  przyjęcia  dziecka  do  Akademii  Przedszkolaka  MAX jest 
wypełnienie  KARTY  PRZEDSZKOLAKA,  deklaracji  uczestnictwa  oraz 
podpisania umowy o świadczenie usług przez Akademię Przedszkolaka MAX.

3. Do Akademii Przedszkolaka MAX przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2 
latka, są w miarę samodzielne, komunikują swoje potrzeby.

4. Akademia funkcjonuje 11,5 miesięcaz wyłączeniem 2 tygodni wykorzystanych 
na modernizację przedszkola w roku.

5. Praca z dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku 
do piątku z wyjątkiem dni świątecznych i przerw wakacyjnych),w godzinach 6.30 
-16.30.istnieje możliwość innego czasu pracy przedszkola.

6. Dziecko należy przyprowadzać  do Akademii  do godz.  9:00, a  odbierać  do 
godz.  16.30.Odstępstwa  od  tej  reguły  przewiduje  się  po  wcześniejszym 
uzgodnieniu z wychowawcą.

7. Nieobecność dziecka danego dnia w Akademii należy zgłosić do gogz.9.00

8. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać Rodzice/Opiekunowie prawni 
lub  inna  upoważniona  przez  osoba  pełnoletnia  wskazana  w  KARCIE 

PRZEDSZKOLAKA.
9. Dziecko  przyprowadzane  do  przedszkola  musi  być  zdrowe tj.  bez  kataru, 

gorączki, biegunki, wymiotów, itp.
10. W przedszkolu nie podawane są dzieciom żadne lekarstwa. Lekarstwa będą 

podawane dzieciom tylko wtedy, gdy cierpią one na choroby przewlekłe.  Leki 
będą  podawane  tylko  za  pisemną  zgodą  rodziców  i  lekarza  rodzinnego,  ze 
szczegółową informacją o ich dawkowaniu

11. Dziecko powinno posiadać buty zmienne, przybory do mycia zębów, bieliznę 
i odzież na przebranie oraz strój gimnastyczny.



12. Każde  dziecko  ma  przypisane  mu  miejsce  w  szatni. Aby  wyrobić 
samodzielność dzieci i ułatwić utrzymanie porządku w szatni dziecko musi mieć 
przyszyte  wieszaki  przy  kurtce,  a  pozostałe  przybory  mieć  poumieszczane  w 
osobnych  woreczkach.

13. W Akademii jest wyznaczony czas na odpoczynek dzieci. Każde dziecko ma 
zagwarantowaną możliwość odpoczynku.

14. Akademia Przedszkolaka MAX nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe 
rzeczy  przynoszone  do  przedszkola.  Do  przedszkola  nie  wolno  przynosić 
słodyczy  i  innych  niezbyt  zdrowych  przekąsek.  Dzieci  mogą  przynieść  jedną 
swoją zabawkę za którą Akademia nie odpowiada.

15. Każde  dziecko  objęte  jest  ubezpieczeniem  od  następstw  nieszczęśliwego 
wypadków. Koszt ubezpieczenia ponoszą Rodzice/Opiekunowie prawni.

§ 3

Praca  wychowawczo  –  dydaktyczna  i  opiekuńcza  prowadzona  jest  w  Akademii 
Przedszkolaka MAX w oparciu o podstawę  programową, program wychowania w 
przedszkolu  wybrany  spośród  programów  wpisanych  do  wykazu  programów 
dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu oraz programów autorskich 
opracowanych przez nauczycieli przedszkola.

§ 4

Zadania i cele Akademii Przedszkolaka MAX:

1. zagwarantowanie  dzieciom  bezpiecznych  warunków  pobytu  oraz  właściwych 
warunków  dla  prawidłowego  rozwoju,  dostosowanie  do  potrzeb 
indywidualnych każdego dziecka i możliwości Akademii;

2. wspieranie  indywidualnych  i  społecznego  rozwoju  każdego  dziecka  poprzez 
kształtowanie i rozwój jego cech osobowości i zainteresowań;

3. motywowanie i poszerzanie wiedzy otaczającym świecie;
4. kształtowanie otwartości i tolerancyjnych postaw oraz uczenie i podtrzymywanie 

tożsamości narodowej;
5. rozbudzanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie 

więzi uczuciowej z rodziną;
6. udzielanie dzieciom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego przez specjalistów 

z ww. dziedzin;
7. współdziałanie  z  rodzicami  m.in.  w  formie  konsultacji  indywidualnych, 

warsztatów,  wykładów,  czy  prelekcji,  w  celu  ujednolicenia  oddziaływań 
wychowawczych;

8. umożliwienie  i  koordynowanie  współpracy  rodziców  z 
pedagogiem/psychologiem;

9. przygotowanie dzieci do dalszej nauki;



Personel  przedszkola  zapewnia  dziecku  życzliwe  i  podmiotowe  traktowanie  w 
procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym.

§ 5

Każde dziecko w Akademii Przedszkolaka MAX ma prawo do:
1. Indywidualnie  do  potrzeb  dziecka  zorganizowanego  procesu  opiekuńczo-

wychowaczo-dydaktycznego,
2. Ochrony  przed  wszelkimi  formami  wyrażania  przemocy  fizycznej  lub 

psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
3. Życzliwego  i  podmiotowego  traktowania  w  procesie  wychowawczo-

dydaktycznym
4. Możliwości korzystania z pomocy i zabawek zakupionych ze środków EFES .

§ 6

Prawa i obowiązki Rodziców/Opiekunów prawnych:

1. Rodzice/Opiekunowie prawni i nauczyciele zobowiązani są współdziałać 
ze  sobą  w  celu  skutecznego  oddziaływania  wychowawczego  na  dziecko  i 
określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice/Opiekunowie  prawni  zobowiązani  są  do  terminowego 
przyprowadzania  i  odbierania  dziecka  z  Akademii  lub  zapewnienia 
upoważnionej osoby zastępczej.

3. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego uiszczania 
odpłatności za pobyt dziecka w Akademii.

4. Rodzice/Opiekunowie  prawni  zobowiązani  są  do informowanie  o 
przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu (najpóźniej do 9.00 rano) oraz 
niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

5. Rodzice mają prawo do:

a)  zapoznania  się  z  programem  oraz  zadaniami  wynikającymi  z  programu 
rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale;

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
d)  wyrażania  i  przekazywania  nauczycielowi  oraz Dyrektorowi wniosków z 

obserwacji pracy przedszkola;
e)  wyrażania  i  przekazywania  opinii  na  temat  pracy  przedszkola  organowi 

prowadzącemu  i  nadzorującemu  pracę  pedagogiczną  poprzez  swoje 
przedstawicielstwa – Radę Rodziców.

Przestrzeganie  ustaleń  zawartych  w  regulaminie  sprzyjać  będzie  sprawnemu 
funkcjonowaniu i podnoszeniu jakości pracy Akademii.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2013r.
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