
REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ nr 194 

 

1. Oddział przedszkolny w SPS nr 194 jest placówką oświatową, wychowawczo-

dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania wydzielone zawarte w Statucie Szkoły. 

2. Do oddziału mogą zostać przyjęte dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym, znacznym, lekkim -  z dodatkowymi sprzężeniami (niedosłuch, 

niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa, całościowe zaburzenia rozwoju) lub bez 

sprzężeń jeśli Wydział Edukacji wyrazi na to zgodę. 

3. Podstawą przyjęcia do oddziału jest:   

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

• skierowanie z Wydziału Edukacji 

• wniosek rodzica. 

4. Oddział przedszkolny jest czynny w godzinach od 8.00 do 16.00. 

5. Od godz. 7.00-8.00 oraz 16-17.00 dzieci rodziców pracujących na ich wniosek oraz 

dzieci przyjeżdzające  transportem są objęte opieką świetlicową. 

6. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie albo 

upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu 

wychowawcy i potwierdzeniu na piśmie. 

7. Dziecko przyprowadzane do oddziału musi być zdrowe, tj. niemające kaszlu, kataru, 

gorączki, biegunki, wymiotów itp. 

8. Przyjmowane na stałe leki  winny być potwierdzone przez lekarza o odpowiedniej 

specjalności. 

9. Pracownicy oddziału przedszkolnego nie mogą podawać podopiecznym żadnych 

leków. 

10. Dziecko powinno posiadać buty na zmianę, przybory do mycia zębów, bieliznę, 

pampersy i odzież na przebranie. 

11. Ubiór dziecka powinien być dostosowany do aktualnej pogody i pory roku. Oddział 

przedszkolny realizując Podstawę Programową zapewnia jak najczęstsze wyjścia na 

świeże powietrze. 

12. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni. 

13. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę 

programową, program wychowania w przedszkolu, wybrany spośród programów 

wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu, 

oraz programy autorskie opracowane przez nauczycieli w Przedszkolu. 



14. Przedszkole funkcjonuje od IX do VI  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

W okresie wakacyjnym oddział pracuje zgodnie z Planem  Pracy na dany rok szkolny 

15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do Placówki.  

16. Przedszkole daje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwego 

wypadku. Ubezpieczenie to jest dobrowolne. 

17. Dzieci mają możliwość skorzystania/ z wykupienia obiadów w szkole/zgodnie 

z cennikiem ustalonym na rok szkolny. 

18. Jeśli rodzic chce żeby dziecko zjadło w oddziale drugie śniadanie, podwieczorek, 

przynosi je we własnym zakresie. 


