
Informacje podstawowe

Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie” mieści się przy ul. Hallera 9 w Otwocku. 

Strona Internetowa przedszkola to: www wesolemisie.edu.pl.

strona na Facebook to: Przedszkole Niepubliczne Wesołe MISIE.

telefon do dyrektora pedagogicznego to: 606 601 485.

telefon  do dyrektora finansowego to: 605 211 696. 

Bezpośredni telefon do przedszkola: 605 877 074. 

Adres email: misieotwock@gmail.com.

Statut Przedszkola dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Przedszkola.

Przedszkole Niepubliczne  „Wesołe Misie” sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad 
dziećmi 2,5 – 6-letnimi.

Przedszkole Niepubliczne  ”Wesołe Misie” jest czynny w godzinach: 7:00 – 17:00  przez cały rok kalendarzowy z 
wyłączeniem świąt kościelnych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz  

12.11.2021, 24.12.2021, 31.12.2021, 7.01.2022, 2.05.2022, 17.06.2022r, 

przerwa techniczna 16.08-31.08.2022r.

Bezpieczeństwo Dzieci

Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie. Nie ma 
możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.  W nagłych przypadkach, rodzic ma 
prawo  podać poprzez wiadomość tekstową imię, nazwisko oraz serię i nr dowodu osoby odbierającej 
dziecko, która nie jest wpisana do karty.

Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane. 

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do Przedszkola zdrowe dziecko. W przypadku gdy dziecko 
będzie podejrzane o chorobę wychowawca ma prawo poprosić o zaświadczenie od lekarza, że dziecko 
może uczęszczać do przedszkola. W przypadku braku zaświadczenia, rodzic zobowiązany jest napisać 
oświadczenie, że stan zdrowia dziecka pozwala na pozostawienie go w przedszkolu.

Personel Przedszkola nie podaje dzieciom lekarstw.

Dzieci nie mogą używać smoczków, ani butelek ze smoczkiem podczas przebywania w przedszkolu.

Organizacja 

Organizację zajęć i rytmu dnia dla dzieci określa Ramowy Plan Dnia. Szczegóły planu dostosowywane są do 
indywidualnych potrzeb grupy 

Każdego dnia proponujemy dzieciom 4 posiłki przygotowane przez firmę cateringową: śniadanie, zupa oraz 
drugie danie, podwieczorek.  Wyjątek stanowią dzieci o restrykcyjnej diecie powiązanej z chorobą. W tym 
przypadku rodzic ma prawo przyrządzać posiłki we własnym zakresie przy czym nie wiąże się to z 
obniżeniem czesnego.

Nieobecność dziecka w danym dniu Rodzic zobowiązany jest zgłosić do godziny 9:00 na telefon przedszkolny.

Na początku każdego miesiąca rodzic otrzymuje maila przybliżającego wydarzenia w danym miesiącu. Te same 
wydarzenia są uaktualniane na tablicy ogłoszeń, którą rodzic winien przeglądać w miarę możliwości co 
dziennie. 

Raz na dwa miesiące rodzic ma prawo do indywidualnego zebrania z wychowawcą i dyrektorem pedagogicznym
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w celu omówienia postępów dydaktyczno-wychowawczych dziecka. Informacja o zbliżającym się zebraniu 
będzie dostępna na tablicy ogłoszeń 5 dni przed zebraniem. Prosimy o zgłaszanie chęci spotkania do 
wychowawcy.

Opłaty

Opłata (czesne) za pobyt dziecka w Przedszkolu Niepublicznym „Wesołe  Misie” płatne jest przez 12 miesięcy i 
wynosi od 550 – 1000zł w zależności od określonego czasu, w jakim dziecko przebywa w przedszkolu oraz 
od wieku dziecka. Poniższa tabela przedstawia pakiety godzinowe oraz roczniki, których dany pakiet i 
czesne miesięczne dotyczy:

2015 2016 2017 2018 2019

9:00-14:00/8:00-13:00 550,00 zł 550,00 zł 550,00 zł 550,00 zł 800,00 zł

8:00-16:00 650,00 zł 650,00 zł 650,00 zł 650,00 zł 900,00 zł

7:00 – 16:00 750,00 zł 750,00 zł 750,00 zł 750,00 zł 950,00 zł

8:00 – 17:00 750,00 zł 750,00 zł 750,00 zł 750,00 zł 950,00 zł

7:00 – 17:00 850,00 zł 850,00 zł 850,00 zł 850,00 zł 1 000,00 zł

Opłata  WPISOWA (pierwszy  rok)   –  opłata  obowiązująca  przy  zapisie  Dziecka  do  Przedszkola,  opłata
bezzwrotna,  gwarantująca Dziecku miejsce w Przedszkolu,  w wysokości  500 zł  (pięćset  złotych),  płatna
przelewem w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy; w przypadku rodzeństwa opłata za drugie Dziecko
wynosi 300 zł, płatna przelewem w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy. Opłata 300 zł na zapewnienie
miejsca w następnym roku szkolnym nie obowiązuje dzieci z grupy 5-latków (rocznik 2013).

Opłata Wpisowa (na kolejny rok) – opłata obowiązująca przy zapisie Dziecka na kolejny rok szkolny, bezzwrotna,
gwarantująca miejsce w Przedszkolu, w wysokości 300 zł, płatna przelewem do 30 marca kolejnego roku. 

W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do Przedszkola wysokość czesnego jest zrównoważona i wynosi za 
drugie dziecko  80% czesnego, określonego w  punkcie 1. Nie dotyczy to rodzeństwa Dziecka zwolnionego z 
opłat czesnego.

Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie uiszcza czesnego, ale obowiązują go 
opłaty wpisowe: 500 zł w pierwszym roku przy zapisie, oraz 300 zł w kolejnych latach uczęszczania do 
przedszkola.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 10 dnia każdego miesiąca. Brak dokonania opłaty w 
terminie do końca miesiąca skutkuje rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od 
ponownego uiszczenia wpisowego.

Nieodebranie Dziecka w godzinach , do których rodzic się zobowiązał skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty 
w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka.


