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Regulamin Przedszkola Montessori w Pobiedziskach (dla Rodziców) 

 

POWITANIE/WPROWADZENIE 

Dyrekcja i wychowawcy serdecznie witają w naszym gronie Rodziców i rodziny, zarówno tych już uczęszczających jak i 

tych rozpoczynających edukację w systemie Montessori. 

Zachęcamy Państwa do wzięcia czynnego udziału w edukacji swoich dzieci poprzez kontakty z innymi rodzicami,  

wychowawcami, także poprzez uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach organizowanych dla rodziców przez 

przedszkole. 

Niniejszy regulamin ma służyć rodzicom jako przewodnik, w którym znajdą odpowiedzi na wiele pytań oraz pomóc 

zrozumieć funkcjonowanie przedszkola. 

 

WIZJA PLACÓWKI 

Zajmujemy się edukacją i wychowaniem dziecka - przygotowaniem do życia przez samodzielność. Pracujemy 

metodą zgodną z naturalnym rozwojem człowieka, jednocześnie tradycyjną i nowoczesną. Prowadzimy 

placówkę edukacyjną, stawiamy wysokie wymagania sobie i personelowi, pracujemy dla dzieci, stale 

poszerzamy swoją wiedzę i doświadczenie. Stosowana u nas holistyczna metoda pedagogiczna wywodzi się z 

tradycji chrześcijańskiej i na niej się opiera.   

 

Logo placówki 

 

 

FILOZOFIA 

Non scholae, sed vitae discimus.    Nie dla szkoły uczymy się, lecz dla życia. 

„Nasze Przedszkole” oferuje kompletny program edukacji i wychowania oparty o filozofię i zasady opracowane przez       

dr Marię Montessori. Filozofia ta ma wiele wspólnych elementów z zasadami pedagogicznymi Janusza Korczaka. 

Dzieci wybierają pracę, której cel jest dla nich zrozumiały, w środowisku przygotowanym do jak najszybszego rozwoju 

samodzielnego uczenia się. Poprzez wolny wybór, porządek i samodyscyplinę dzieci mają możliwość już od 

wczesnych lat, kiedy kształtuje się ich osobowość w pełni rozwijać swój potencjał fizyczny i intelektualny. Szacunek dla 

indywidualności dziecka i wiara w jego wewnętrzny potencjał są zasadniczym budulcem w kreowaniu silnych postaw 

życiowych dzieci. 

 



2 - 8     

Nasze Przedszkole, tel. 061 8152-083, kom. 697 144 432            mail:biuro@naszeprzedszkole.com.pl  

NASZA MISJA 

Wspieramy samodzielny rozwój młodego człowieka w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu 

możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom. Jesteśmy w pełni świadomi, jak ważnym okresem w 

życiu jest zarówno wiek 0-3 lat jak i 3-6 lat, kiedy to właśnie kształtuje się człowiek. 

Janusz Korczak: „Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć.” 

Dziecko w Naszym Przedszkolu zdobywa samodzielność, nabywa umiejętności społecznych; umiejętności 

podejmowania decyzji i działania w zespole; zyskuje poczucie własnej wartości, pewności siebie i sukcesu na 

miarę swojego wieku. 

Rozwijamy odpowiedzialnych, ciekawych życia, pełnych pokoju młodych ludzi, posiadających wiarę w siebie i 

szacunek dla innych. Dzieci same motywują się do nauki, lubią się uczyć i daje im to satysfakcję. 

Aby umożliwić to dzieciom: 

 zaspokajamy indywidualne potrzeby każdego dziecka, 

 rozwijamy oddany i profesjonalny zespół wychowawców, 

 proponujemy bogaty program wychowawczy i edukacyjny, oraz przyjazne środowisko, 

 przyczyniamy się do tworzenia środowiska rodziców poinformowanych i zaopatrzonych w wiedzę. 

 

HISTORIA  

Działalność przedszkola rozpoczęła się z dniem 1 września 2006.  Przedszkole wpisane zostało do ewidencji placówek 

oświatowych Gminy Pobiedziska w dniu 20 października 2005 r., pod numerem OR.PSO/4320/1/05/MA. 

Przedszkole działa pod nadzorem Kuratorium Oświaty  w Poznaniu.  „Nasze Przedszkole” powołane zostało w celu 

zapewnienia edukacji dzieciom w wieku od 1,5 - 6 roku życia. Przedszkole kierowane jest przez wykwalifikowanych 

wychowawców Montessori przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Montessori i Polskiego Instytutu Montessori. 

 

GODZINY  PRACY PRZEDSZKOLA 

 6.45 – 17.00, od poniedziałku do piątku; miesiąc sierpień jest w przedszkolu okresem urlopowym dla dzieci, a 

dla nas czasem szkoleń, bieżących remontów i odpoczynku 

 

GODZINY URZĘDOWANIA BIURA 

 od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 

 

CZESNE I OPŁATY ROCZNE:  

OPŁATY w roku 2015/2016: 

Opłata wpisowa: 500 zł, płatna w dniu zawarcia umowy. 

Czesne miesięczne: (płatne do 5-tego każdego miesiąca), 545 zł, 

 Wyżywienie, miesięcznie 180 zł 
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TELEFONY I KONTAKT: 

Telefon stacjonarny:  61 8 152 083,  

Telefon komórkowy: 697 144 432 lub 607 343 536 

Mail:   sekretariat@naszeprzedszkole.com.pl;   dyrektor@naszeprzedszkole.com.pl  

Strona:   www.naszeprzedszkole.com.pl;    www.pobiedziska.edu.pl 

Konto: PKO INTELIGO 50 1020 5558 1111 1412 5370 0027 

W celu zachowania dobrej komunikacji z przedszkolem oraz zapewnienia bezpieczeństwa Dziecka, Rodzic jest 

zobowiązany do uaktualniania danych teleadresowych podanych w karcie zgłoszeniowej. 

 

PRZYJŚCIA I WYJŚCIA 

Rodzice proszeni są o przyprowadzanie dzieci do przedszkola najpóźniej do godziny 8.30, dzieci przyprowadzane po  

godz. 8.30  zostaną odebrane przez dyrektora przedszkola i zaprowadzone do właściwej sali. 

Aby pozwolić dzieciom kształtować ich niezależność, rodzice proszeni są o krótkie żegnanie się z dziećmi i nie 

przesiadywanie w szatni. 

Rodzice przebywający w szatni i w sali obniżają poczucie niezależności swoich dzieci. 

Czas odprowadzania i odbierania dzieci nie jest właściwą okazją na dyskusje z wychowawcami. Wychowawcy muszą 

bowiem skoncentrować swoją uwagę na dzieciach. Jeśli potrzebują Państwo zostawić wychowawcom informację, 

prosimy dopilnować, by ta interakcja była jak najkrótsza lub zostawić wiadomość dla wychowawcy w biurze. 

Zwracamy się z prośbą, aby dzieci odbierane były z przedszkola do godziny 17.00.  

Ze względu na dobro dzieci, nasi wychowawcy pracują z dziećmi 7, 8 godzin dziennie, prosimy o nie przedłużanie 

godzin ich pracy. Wszystkie spóźnienia będą zapisywane w zeszycie spóźnień i na koniec roku podsumowane. 

Jeżeli Państwa dziecko jest odbierane z przedszkola przez inne osoby niż rodzice i prawni opiekunowie dziecka, 

rodzice zobowiązani są do wypełnienia ankiety, w której podany jest numer dowodu osobistego upoważnionej osoby. 

Osoba ta musi być gotowa wylegitymować się na żądanie personelu przedszkola. 

Pełną odpowiedzialność za dziecko, które przebywa na terenie przedszkola, w obecności rodzica – ponosi rodzic. 
 

 

NIEOBECNOŚCI – CHOROBY PRZEWLEKŁE – ZACHOROWANIA 

NIEOBECNOŚCI 

Serdecznie prosimy o powiadomienie biura przedszkola o nieobecności Państwa dziecka. Jeżeli nieobecność dziecka 

spowodowana jest zachorowaniem, prosimy o podanie jednostki chorobowej, pozwoli to nam na śledzenie 

ewentualnych dalszych zachorowań w placówce. 

ZAKOMUNIKOWANIE CHOROBY PRZEWLEKŁEJ 

Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich chorobach przewlekłych Państwa dziecka także tych przebytych. 

PRZEZIĘBIENIA 

Rodzice, których dzieci wykazują objawy gorączki, wymiotują, mają kaszel, wysypkę skórną, lub generalnie zachowują 

się nietypowo, źle funkcjonują w grupie zostaną poinformowani o tym przez placówkę i poproszeni o zabranie dziecka. 

Przed powrotem dzieci powinny być wolne od ww. objawów przez co najmniej 24 godziny. 

mailto:sekretariat@naszeprzedszkole.com.pl
mailto:dyrektor@naszeprzedszkole.com.pl
http://www.naszeprzedszkole.com.pl/
http://www.pobiedziska.edu.pl/
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W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków. 

POWRÓT DZIECI PO CHOROBIE 

Dzieci, które według rodziców czują się wystarczająco dobrze, aby wrócić do przedszkola po chorobie, uznawane są  

przez placówkę za wystarczająco zdrowe, aby w tym dniu wyjść na spacer w trakcie  pobytu w przedszkolu. 

Jeżeli uważają Państwo, że należy zrobić wyjątek od tej zasady dla Państwa dziecka prosimy o kontakt z dyrekcją. 

 

PROGRAM UCZENIA SIĘ 

Zgodnie z filozofią Montessori dzieci rozpoczynają trzyletnią naukę w przedszkolu Montessori w wieku 3 lat; grupy 

skonstruowane są na bazie grup dzieci w różnym wieku, których różnica wieku nie przekracza 3 lat.                                                                                                     

Aby zachować odpowiednią dynamikę grupy  w każdej grupie  powinno być około 7-8 dzieci w jednym wieku 

(dziewczynki i chłopcy), każda więc grupa winna mieć  21 - 24 dzieci. 

Dzięki różnorodności zadań i aktywności, starsze dzieci zdobywają nowe doświadczenia i uczą się dzięki pomocy 

młodszym dzieciom, natomiast młodsze dzieci są zainspirowane do wykonywania trudniejszych zadań i prac poprzez 

możliwość obcowania w tym samym środowisku i przyglądania się pracy starszych dzieci. 

Specjalnie przygotowany program edukacyjny Montessori pozwala dzieciom na zdobywanie własnych doświadczeń w 

sposób nieskrępowany, według własnej inicjatywy a także wychodzi naprzeciw ich indywidualnym potrzebom poprzez 

różnego rodzaju spontaniczne aktywności. 

Wdrażamy dzieci do pracy w ciszy i do koncentrowania się na wybranych przez siebie zadaniach używając do tego 

odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych. 

Wychowawcy podchodzą do dzieci indywidualnie, odpowiadając na zasadnicze dla nich potrzeby, dając lekcje tam, 

gdzie zachodzi taka potrzeba, w ten sposób pozwala się dzieciom na kreatywne wybory oraz wielokrotne powtarzanie 

danego zadania w celu wzmocnienia znajomości danej pomocy dydaktycznej przez dziecko. Koncentracja położona 

jest głównie na własnym cyklu pracy dziecka; zezwala się na okresy pracy dziecka bez wtrącania się lub przerywania 

takiej pracy. 

Umiejętności praktyczne i socjalne dzieci takie jak np. odkładanie rzeczy, ubieranie, rozbieranie się, dzielenie się z 

innymi, dzielenie się pomocami, szanowanie zasad panujących w przedszkolu i w grupie to tylko nieliczne z wielu 

aspektów całościowego rozwoju dziecka w placówce Montessori. 

Poprzez oddanie samym dzieciom możliwości  zarządzania  aktywnościami  w obszarze życia praktycznego, 

sensoryki, języka, matematyki, oraz kultury, dzieci budują koncentrację, i rozwijają niezależność oraz samodyscyplinę. 

Warsztaty edukacyjne dla rodziców prowadzone są dwa razy w roku. Wychowawcy przekazują wtenczas rodzicom 

informacje na temat programu dydaktycznego. Warsztaty te są niezwykle istotne, gdyż oferują rodzicom możliwość 

głębszego zrozumienia filozofii Montessori. 

 

PROGRAMY ZINTEGROWANE 

Programy prowadzone są przez wykwalifikowanych w tych obszarach nauczycieli. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Jest częścią programu językowego, uczestniczą w nim wszystkie dzieci, nacisk położony jest  głównie na zdobywanie 

słownictwa i wymowę. 

MUZYKA 

Muzyka odbywa się w ramach cyklu edukacyjnego, jest bardzo lubianą przez dzieci formą aktywności, uczestniczą w 

niej wszystkie dzieci. Na zajęcia te składają się śpiew, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce, taniec, nauka o 

muzyce, oraz gra na różnych instrumentach. 
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SZTUKA 

Sztuka jest częścią programu kulturalnego oferowanego wszystkim dzieciom, składają się na nią  różne techniki 

plastyczne: malowanie, rysowanie, dekorowanie itp. są oferowane dzieciom i przez nie wypracowywane. 

KATECHEZA 

Jest skierowana do dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na uczestnictwo w tych zajęciach. Na zajęciach tych dzieci  

mają możliwość na zaspokojenie potrzeby religijnej jaka jest w każdym dziecku, a która odpowiada najbardziej 

zasadniczej potrzebie życiowej, ponieważ jest to doświadczenie miłości. 

 

KOMUNIKACJA Z RODZICAMI 

ZEBRANIA RODZICÓW Z DYREKTOREM 

Zaplanowane spotkania rodziców z dyrektorem: wrzesień, styczeń i czerwiec. Czas trwania zebrania – 2 godziny. 

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ 

Wychowawca dostępny jest na spotkanie z rodzicami przez cały rok, terminy tych spotkań są umawiane i podawane 

będą na tablicach informacyjnych danej grupy i w internecie. Jeżeli chcecie Państwo umówić termin spotkania z 

wychowawcą dziecka, prosimy o kontakt z dyrektorem lub w sekretariacie placówki. Czas trwania  spotkania – 1 

godzina. 

OBSERWACJE 

Rodzice zachęcani są do pozostania w sali i obserwacji swoich dzieci dwa razy w roku, podczas pracy wolnej. Czas 

trwania obserwacji  ok. 45 minut, po których rodzice spotykają się z wychowawcą lub dyrektorem. Proszeni są również 

o zadawanie pytań wychowawcy podczas osobistego, umówionego spotkania. Obserwacja rodziców wymaga 

koordynacji tego procesu pomiędzy wychowawcą, rodzicem, i dyrektorem, prosimy więc uzgadniać chęć obserwacji z 

dyrektorem. 

MONTESSORI DLA RODZICÓW 

Sesje edukacyjne dla rodziców prowadzone są w ciągu roku. Informacje o tych spotkaniach wysyłane są pocztą 

mailową, a także wywieszane na tablicach informacyjnych. 

Książki dotyczące filozofii i metodologii Montessori można wypożyczać w biurze. 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I KALENDARZ ROCZNY 

Informacje o nadchodzących wydarzeniach będą wysyłane do rodziców drogą mailową. 

 

UDZIAŁ RODZICÓW W ŻYCIU PRZEDSZKOLA: 

Dziedziny w których chcielibyśmy oczekiwać wsparcia ze strony Rodziców: 

 organizacja imprez i uroczystości (pieczenie ciast, pomoc w przygotowaniu dekoracji, itp.) 

 wycieczki (jako dodatkowa opieka), 

 tworzenie pomocy (laminowanie, klejenie, rysowanie, wycinanie itp.) 

 inne formy (dostarczanie owoców i warzyw do kącika praktycznych ćwiczeń dnia codziennego, dostarczanie 

kwiatów do udekorowania sal przedszkolnych, przynoszenie zbędnych, a dla przedszkola wartościowych 

przedmiotów, materiałów do kreatywnego wykorzystania przez Dzieci i personel itp.)  
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ODZIEŻ 

Wszystkie dzieci muszą posiadać kompletny zestaw ubrań na zmianę w przedszkolu. Oznacza to w praktyce, iż 

niezbędne są: para bielizny, skarpety, bluzka i spodnie. 

Dzieci w przedszkolu powinny nosić odzież praktyczną. Powinno się unikać takich ubrań jak np. spodnie na zamek 

błyskawiczny, z zatrzaskami lub szelkami. Ubrania z podobiznami bohaterów filmowych nie powinny być noszone do 

przedszkola, ponieważ powoduje to często utożsamianie się z dziecka z tym bohaterem a to może prowadzić do 

niewłaściwych zachowań. 

Buty  używane na zewnątrz powinny być łatwe do założenia i zdjęcia samodzielnego przez dziecko. Wszystkie dzieci 

musza posiadać także parę butów na zmianę do użytku w przedszkolu, które zostają w przedszkolu. 

Wszystkie ubrania oraz buty powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem dziecka. 

Dzieci w ciągu całego roku wychodzą na świeże powietrze, dlatego powinny być ubrane odpowiednio do pogody 

panującej na zewnątrz. 

Czapki lub kapelusze, kurtki lub swetry oraz kalosze są niezbędne jesienią i wiosną. 

Zimą – czapka, kurtka, grube spodnie, wodoodporne rękawice, oraz wodoodporne buty są niezbędne, aby chronić 

dziecko przed zimnem. 

 

POSIŁKI – ŚNIADANIE – OBIAD – PODWIECZOREK  

Dzieci otrzymują w przedszkolu codziennie trzy posiłki, przygotowane przez kuchnię na miejscu. W związku z filozofią 

życia i zdrowia, która ma zapewnić dzieciom odpowiednią równowagę i zdrowie, posiłki przygotowywane są według 

pięciu przemian; unikamy słodyczy, gotowych produktów z długim terminem ważności, słodzimy miodem, korzystamy z 

mleka koziego, i jego przetworów, mięsa cielęcego, indyczego, pieczemy często własny chleb. Prosimy rodziców o 

wsparcie naszej idei zdrowego żywienia i jej kontynuowanie w domu, gdyż ma ona wpływ na zdrowie, przyczynia się 

również do uniknięcia wielu chorób, na które narażone są i cierpią dzieci. 

Posiłki spożywane są wspólnie przez dzieci i wychowawców. Czasem się zdarza, że dzieci nie mają ochoty zjeść 

śniadania, ponieważ przychodzą już najedzone. Jeżeli to możliwe, prosimy podać dziecku rano przed wyjściem tylko 

niezbędne minimum. Zsynchronizowanie posiłków domowych z harmonogramem posiłków w przedszkolu będzie z 

pewnością korzystne dla dzieci.  

 

Rodzice, których dzieci cierpią na alergie zobowiązani są wskazać je w karcie zgłoszeniowej. Lista dzieci z podanymi 

alergiami zostaje sporządzona w biurze przedszkola, a następnie wywieszona w sali dla informacji wychowawców. 

 

ZDJĘCIA GRUPY 

Zdjęcia grupy robione są co najmniej raz w roku, a kopie dostępne w czerwcu danego roku. Rodzice zostają 

poinformowani o dokładnej dacie odbioru. 

 

URODZINY  

Dzieci i ich wychowawcy bardzo chętnie obchodzą urodziny w przedszkolu. Niekiedy jubilaci dostarczają do 

przedszkola dużo słodyczy. Prosimy serdecznie aby były to kruche ciasteczka bez zawartości czekolady i mleka. 

Dzieci są szczególnie wrażliwe na punkcie zaproszeń urodzinowych, szczególnie na nieotrzymanie go. Prosimy aby 

rodzice byli odpowiedzialni za dystrybucje zaproszeń i z góry dziękujemy za nie proszenie o to wychowawców. 
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ZABAWKI 

Dzieci są zachęcane, aby nie przynosiły zabawek do przedszkola. Rodzice powinni rozwiązać ten temat przed 

wyjściem z domu. Wymagana jest tutaj konsekwencja również dla dobra pozostałych dzieci. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

OCHRONA - brama wejściowa do przedszkola jest zamknięta i otwierana domofonem.  Przy wchodzeniu lub 

wychodzeniu z przedszkola prosimy o upewnienie się czy brama została prawidłowo zamknięta.                          

Prosimy też pamiętać o przedstawieniu się z nazwiska do domofonu i o delikatnym zamykaniu bramy.  

Dzieci i personel są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice. 

BEZPIECZEŃSTWO 

W sytuacji, kiedy dziecko przebywające w placówce dozna niewielkiego urazu, przygotowywany jest raport wypadku, a 

jego kopia przekazana rodzicom. 

 Jeśli jest to uraz głowy, placówka zawsze kontaktuje się z rodzicami dziecka, nawet jeśli uraz wydaje się 

niewielki. 

 Jeśli placówka uzna, że uraz dziecka jest na tyle poważny, iż dziecko musi zostać zbadane przez lekarza, 

rodzice są informowani o tym fakcie natychmiast 

 Jeśli uraz wymaga natychmiastowej pomocy medycznej placówka natychmiast dzwoni zarówno do szpitala jak 

i do rodziców. 

EWAKUACJA  

Plan ewakuacji został przygotowany przez placówkę. Jest on ćwiczony z dziećmi w ciągu roku. Straż Pożarna 

natomiast robi jeden test w roku. 

 

RZECZY  ZAGUBIONE 

W przypadku zagubienia jakiś rzeczy serdecznie prosimy o sprawdzenie czy nie zostały one odnalezione w biurze. 

Przedmioty oznaczone nazwiskiem dziecka są mu zwracane po ich odnalezieniu. 

 

WYCIECZKI 

Wycieczki dla dzieci są planowane w celu poszerzenia doświadczeń poznawczych dzieci. W wycieczkach biorą udział 

dzieci, w zakresie dostosowanym do ich rozwoju. Rodzice są informowani o wycieczkach. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA 

Dzieci które okazują niewłaściwe lub agresywne zachowania są początkowo wyłączane z danej aktywności i pozostają 

w tym czasie pod opieką dorosłych np. w sekretariacie. Następnie zachowanie dziecka jest z nim omawiane przez 

wychowawcę i po jakimś czasie dziecku pozwala się wrócić do danego zajęcia. Rodzice dziecka zostają 

poinformowani o takim zdarzeniu oraz o obawach przedszkola związanych z takim zachowaniem dziecka.  

Jeśli niewłaściwe lub agresywne zachowanie dziecka powtarza się placówka kontaktuje się z rodzicami i wspólnie - 

przedszkole i rodzice – ustalają sposób i pracują nad poprawą zachowania dziecka. 
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SKREŚLENIE Z LISTY  

może nastąpić:  

 w przypadku 1-miesięcznej zaległości w opłatach,   

 jeśli rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu,  

 jeśli rodzice nie współpracują z przedszkolem, co sprawia, że zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze nie 

mogą być osiągnięte,  

 dziecko swoim stanem zdrowia lub zachowaniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego i innych 

dzieci,  

 

WARTOŚCI PLACÓWKI 

W naszym przedszkolu wierzymy w: 

 szacunek dla środowiska, dla innych ludzi i dla nas samych 

 potencjał każdego dziecka i członka zespołu przedszkola 

 inspirowanie miłości do nauki 

 rozwijanie jednostek odpowiedzialnych i niezależnych 

 możliwość tworzenia bezpiecznego, pewnego i kształcącego środowiska, w którym funkcjonujemy 

 tworzenie i wzmacnianie silnego poczucia społeczności, w którym funkcjonuje otwarta i szczera komunikacja 

 pokój na świecie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI 

Jesteśmy zdecydowani chronić Państwa informacje poufne. Pragniemy zapewnić, iż zbieramy Państwa dane osobowe 

tylko w celach określonych statutowo; aby rozumieć Państwa potrzeby oraz w celu tworzenia nowych usług, które będą 

trafiały w Państwa potrzeby i lepiej Państwu służyły. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innej instytucji lub 

osobie prywatnej spoza placówki. Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące tego jak Państwa dane są 

zbierane lub do jakich celów są  one używane lub chcielibyście Państwo zrezygnować z otrzymania specyficznej 

komunikacji z placówki, prosimy Państwa o poinformowanie o tym fakcie naszego biura w formie pisemnej. 

 

 

PODSUMOWANIE 

Regulamin ten powstał w celu pomocy rodzicom i personelowi placówki w zrozumieniu procedur i zasad 

obowiązujących w naszej placówce.  

Państwa pytania i sugestie dotyczące regulaminu są bardzo mile widziane. Prosimy kierować je do dyrektora placówki. 

 

 

Dyrektor Przedszkola  

Katarzyna Napierała 

 

 

Pobiedziska, wrzesień 2013 


