
REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 
SIÓSTR SERCANEK  

W BIECZU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 20 
 

 
I. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA: 

1. Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone 

w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania 

chrześcijański system wartości. 

2. Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, 

głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej 

myśli pedagogicznej  świętego Jana Pawła II. Za szczególny cel 

wychowania przedszkole przyjmuje kształtowanie u dzieci postawy 

ufnej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, a tym samym 

wrażliwości na drugiego człowieka, odwołując się do miłości 

miłosiernej Jezusa. Obok miłości do Serca Jezusa głównym celem 

wychowania jest szerzenie czci i miłości do Jego Matki Maryi. 

3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie w duchu wartości 

chrześcijańskich, tworząc warunki umożliwiające osiągnięcie 

„gotowości szkolnej”. 

4. Wobec rodziców przedszkole spełnia funkcję doradczą i wspierającą w 

pełnieniu roli wychowawczej. 

5. W miarę potrzeb i własnych możliwości, przedszkole pomaga rodzicom 

w zorganizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. W pracy z dziećmi zwraca się szczególną uwagę na dzieci potrzebujące 

większej pomocy: sieroty, dzieci pozbawione odpowiednich warunków 

rodzinnych, z rodzin wielodzietnych, dzieci w jakikolwiek sposób 

zaniedbane i ubogie. 

7. Podstawowymi celami, jakie zakłada się w pracy opiekuńczej i 

wychowawczej w przedszkolu są: 



a) zapewnienie opieki nad dzieckiem odpowiednio do potrzeb i 

możliwości przedszkola, 

b) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z 

założeniami chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej, przy 

uwzględnieniu jego wrodzonego potencjału i możliwości 

rozwojowych, 

c) współdziałanie z rodzicami, 

d) przygotowywanie do nauki szkolnej. 

 

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 
      Rodzice mają prawo do:  
 
1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów 

pracy w przedszkolu, 
2. uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego 

dziecka; 
3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu 

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania 
dziecku pomocy; 

4. znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania 
przedszkolnego; 

5. ochrony danych osobowych; 
6. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i 

opinii na temat pracy Przedszkola;  
7. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, 

zgodnie z ich potrzebami; 
8. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości  

szkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp. 

 
 



Do obowiązków rodziców dziecka należy: 

1. przestrzeganie Statutu  Przedszkola, 

2. współpraca z nauczycielami w zakresie wychowania – przedłużanie    

oddziaływań wychowawczych przedszkola na dom w celu ujednolicenia 

kierunku wychowania, 

3. troska o religijne wychowanie dziecka, uczestniczenie w niedzielnej Mszy 

świętej razem z dzieckiem, 

4. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,  

5. interesowanie się treściami pracy wychowawczo – dydaktycznej 

przedszkola; 

- branie czynnego udziału w zebraniach rodziców; 

- zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych 

w kąciku dla rodziców; 

6. dostarczenie siostrom ważnych informacji o dziecku dotyczących: 

- wszelkich zachowań dziecka, które mogą budzić niepokój; 

- wszelkich alergii pokarmowych i nie tylko; 

- potraw, których dziecko nie toleruje; 

- aktualnych numerów telefonów kontaktowych w ciągu dnia; 

- przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń siostry dyrektor                    

- przyprowadzanie  dziecka do przedszkola od godz. 7.00 oraz 

odbieranie do domu do godz. 17.00; 

7. odprowadzanie dziecka do sali pod opiekę wychowawczyni; 

8. przekazywanie wychowawczyni informacji o innych osobach, które będą  

odbierały dziecko z przedszkola 

9. z chwilą przyjścia po dziecko do przedszkola oraz na placu zabaw, rodzice 

biorą za nie całkowitą odpowiedzialność; 

10. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, 

niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach 

zakaźnych, 



11. po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą trwającą dłużej 

niż 10 dni, po każdej chorobie zakaźnej rodzice są zobowiązani do 

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o zdrowiu dziecka zezwalającego na 

kontakty z innymi dziećmi, 

12. nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych; 

13. uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do 20–go dnia każdego 

miesiąca. 

 
 


