
REGULAMIN
2022/2023

Informacje ogólne

1. Przedszkole niepubliczne "Wesołe Misie" mieści się w Otwocku przy ul. Hallera 9.
2. Strona na Facebook to: Przedszkole Niepubliczne Wesołe MISIE.
3. Telefon do dyrektora pedagogicznego: 606 601 485.
4. Telefon do osoby prowadzącej Szkołę: 605 211 696.
5. Bezpośredni telefon do wychowawcy: 605 877 074 .
6. Adres e-mail: misieotwock@gmail.com.
7. Statut Przedszkola dostępny jest do wglądu w siedzibie placówki.
8. Przedszkole sprawuje funkcję dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą nad dziećmi 

2,5-6-letnimi.
9. Przedszkole jest czynne od 7:00-17:00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem 

świąt kościelnych, dni ustawowo wolnych oraz 

31.10.2022r,  7.04.2023r, 2.05.2023r. 9.06.2023r. oraz 

przerwa techniczna 16.08 -31.08.2022r.

Bezpieczeństwo dzieci

1. Do odbierania dziecka upoważnieni są rodzice, lub osoby przez nich wskazane. Nie 
ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko. W 
nagłych przypadkach rodzic na prawo podać przez wiadomość tekstową imię, 
nazwisko oraz serię i numer dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko, gdy nie 
jest ona wpisana do karty.

2. Na zajeciach przebywają tylko i wyłącznie dzieci zdrowe. Dzieci podejrzane o 
chorobę są odsyłane do domu. W przypadku, gdy dziecko będzie podejrzane o 
chorobę, wychowawca wymaga zaswiadczenia od lekarza. Wówczas gdy tego 
zaswiadczenia lekarz nie wyda, rodzic zobowiązany jest napisac oswiadczenie, iz 
stan zdrowia dziecka pozwala na pozostawienie go w przedszkolu.

3. Wycieczki są opatrzone dodatkową zgodą rodzica.
4. Personel przedszkola w wyjatkowych sytuacjach na oświadczenie i za zgodą rodzica 

może podać dziecku lekarstwo.
5. Dzieci nie mogą używac smoczków, ani butelek ze smoczkiem podczas przebywania 

w przedszkolu

Organizacja

1. Organizację dnia oraz tygodnia przedstawia tygodniowy plan zajęć.



2. Każdego dnia proponujemy dzieciom 4 posiłki: śniadanie o 9:00, zupa oraz drugie 
danie o12:00 oraz podwieczorek 0 14:30 lub 15:00. Wyjątek stanowią dzieci o 
restrykcyjnej diecie powiązanej z chorobą. W tym przypadku rodzic ma prawo 
przyrządzać posiłki we własnym zakresie. Nie obniża się kwoty czesnego.

3. Nieobecność dziecka w danym dniu prosimy zgłaszać wychowawcy do godziny 
8:30.

4. Raz na 1 miesiącPrzedszkole poprzez maila przedstawia plany na najbliższy miesiąc.
5. Rodzic ma prawo do indywidualnego omówienia postępów dziecka z wychowawcą 

raz na dwa miesiące.

Opłaty

1. Czesne w Przedszkolu mieści się w przedziale od 800 – 1100 zł, zależne jest od 
godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz czy jest to pierwszy czy kolejny rok 
dziecka w placówce.

2. Opłaty prezentuje poniższa tabela:

Dziecko uczęszczające
do przedszkolaw
poprzednim roku

Dziecko będące
pierwszy rok w

placówce

Rodzeństwo dziecka
chodzącego do
przedszkola lub

dziecko z
orzeczeniem

9 -14, 8-13 800,00 zł 900,00 zł 720,00 zł

8:00 – 16:00 900,00 zł 1 000,00 zł 800,00 zł

8:-17, 7-16 950,00 zł 1 050,00 zł 840,00 zł

7:00 – 17:00 1 000,00 zł 1 100,00 zł 880,00 zł

3. Opłata wpisowa (pierwszy rok) 500 zł płatna przy zapisie dziecka do Przedszkola w 
przeciagu 3 dni od dnia podpisania umowy, bezzwrotna.

4. Opłata administracyjna (drugi i kolejne lata) 300 zł, płatna do 31 maja w bieżącym 
roku obowiązywania umowy i regulaminu. Opłata przeznaczona jest na organizację 
uroczystości przedszkolnych oraz na ubezpieczenie.

5. Opłata za okres wakacyjny (lipiec, sierpień) 100% opłaty regularnego czesnego, 
jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola chociaż 1 dzień w lipcu lub w sierpniu. 
Jeżeli dziecko jest nieoberne 31 dni w lipcu to oplata za ten miesiac wynosi 50% 
regularnego czesnego. Jeżeli dziecko jest nieoberne 31 dni w sierpniu to oplata za ten
miesiąc wynosi 50% regularnego czesnego.

6. W razie nieodebrania dziecka w zadeklarowanych godzinach, każda rozpoczęta 
godzina jest płatna 20 zł.

7. Czesne płatne jest do 10 dnia każdego miesiaca z góry na konto Przedszkola: Mbank 
60 1140 2004 0000 3102 7438 1970  do 10 dnia miesiąca z góry.

8. Dłuższa nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia rodziców z opłaty pełnego 
czesnego.

9. W przypadkach niezależnych od obydwu stron stosujemy przepisy prawa 
odpowiedzilności solidarnej.


