
PRZEDSZKOLE W TACZANOWIE DRUGIM 
INFORMACJE DLA RODZICÓW 

  
Dyrektor: Iwona Korniluk 
Wicedyrektor: Magdalena Durmenc 
 

1. Nauczyciele pracujący w przedszkolu. 
1. Magdalena Durmenc 
2. Lilianna Grochowicka – religia 
3. Partycja Halamunda – język angielski 
4. Alicja Pawlik 
5. Justyna Płonka 
6. Ewa Spalony 
7. Anna Tyrakowska 
8. Agnieszka Wodyńska - logopeda 

 
2. Do przedszkola będzie uczęszczać 75 dzieci 
3. Godziny pracy oddziałów: 
 
 Grupa I Pszczółki 6.30 – 16.00 (3,4 - latki) 
 Grupa II Żabki 8.00 – 14.00 (4,5 – latki) 
 Grupa III Biedronki 8.00 – 13.00 (5,6 - latki) 
 
4. Zmiana godzin  

- każdą potrzebę zmiany pobytu dziecka w przedszkolu zgłaszamy do końca każdego 
miesiąca. Piszemy prośbę o zmianę godzin z …. na …….  
Pierwszeństwo – rodzice pracujący. 

5. Przyprowadzamy i odbieramy dzieci w zadeklarowanych godzinach – bezpieczeństwo 
dzieci.  

6. Rodzice mogą złożyć do MGOPS wniosek o dofinansowania do wyżywienia. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w MGOPSie. 

7. Odpłatności za przedszkole. 
 

Każda rozpoczęta godzina faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę      
programową – 1 złoty. 
Przy drugim i kolejnym dziecku opłata ta wynosi 0,50 groszy. W przypadku gdy jedno z 
dzieci jest w wieku 6 lat, drugie dziecko płaci pełną opłatę a kolejne 50%. 
Rodzice ubiegający się o skorzystanie z częściowego zwolnienia z opłat za każdą 
godzinę ponad podstawę programową (1,00 zł) zobowiązani są przedstawić w formie 
oświadczenia dane, niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia. 

             
Dzieci 6 – letnie nie uiszczają opłaty za pobyt. 

 
     Odpłatności regulujemy na konto przedszkola – deklaracje 
     Opłatę uiszczamy na dwa konta – opłata za pobyt 

                                                       Opłata za wyżywienie 2 posiłki – 5,00 
                                                                                            3 posiłki – 7,00 

      Opłatę uiszczamy w kwocie podanej – bez zaokrąglania. 
 



8. Omówienie wybranych części statutu (statut nowelizowany w związku ze zmianami 
prawa oświatowego): 
 

Odbieranie dzieci z przedszkola. 
Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców 
(opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne 
bezpieczeństwo. 
Przedszkole odmówi oddania dziecka pod opiekę osobie odbierającej, której stan budzi 
uzasadnione wątpliwości co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. 
Życzenie dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być  
poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 
      W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy przedszkola i braku kontaktu                  
z rodzicami: 

 nauczyciel oczekuje przez godzinę, 
 próbuje nawiązać kontakt z rodzicami, 
 powiadamia dyrektora, 
 po godzinie bezskutecznych prób powiadamia komisariat policji o niemożliwości 

skontaktowania się z rodzicami.  
 
9. Przyprowadzamy dzieci zdrowe.  
10. Dziecko nie może przynosić do przedszkola ani z niego wynosić zabawek oraz innych 

przedmiotów. 
11. 1. września  proszę przynieść: 

 
 obuwie zmienne (podpisane), 
 podpisane rzeczy na przebranie (w woreczku), 
 1 kartonik chusteczek jednorazowych, 
 1 paczkę chusteczek nawilżanych, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


