
REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH 
W PRZEDSZKOLU „PĘPUŚ ŚWIATA”

I. Ogólne zasady nawiązywania współpracy dotyczącej organizacji
zajęć  dodatkowych w Przedszkolu „Pępuś Świata”

1. Zajęcia dodatkowe mogą być realizowane z inicjatywy Przedszkola lub Rodziców. 
2. W Przedszkolu „Pępuś Świata” organizowane zajęcia dodatkowe to:

-Karate,  Szachy,  Balet,  Basen,  Szkółka  Narciarska,  Nauka  gry  na  pianinie,  Zajęcia
Ceramiczne, Szkoła Tańca

3. Organizatorem zajęć dodatkowych jest Przedszkole, którego Dyrektor zawiera umowę 
z  firmą  zewnętrzną/instruktorem  lub  zatrudnia  osobę/instruktora  posiadającą  niezbędne
kwalifikacje.

4. Umowa może być zawarta tylko na rok budżetowy/rok szkolny.
      II. Ogólne zasady odpłatności za zajęcia dodatkowe.

1. Zajęcia dodatkowe są zajęciami dodatkowo płatnymi.
2. Opłaty za zajęcia dodatkowe wnoszone są przez Rodziców/Prawnych Opiekunów zgodnie 

z wyznaczonymi stawkami.
3. Opłaty za zajęcia dodatkowe wnoszone są przez Rodziców/Prawnych Opiekunów za każdy

miesiąc z góry, do 5 każdego miesiąca.
4. Rodzice dokonują opłat za zajęcia z góry, do 5 dnia każdego miesiąca. 
5. Liczba zajęć w miesiącu wynosi 4 zajęcia. 
6. W dni świąteczne wypadające w dniu, w którym zaplanowane są zajęcia są dniami wolnymi

od zajęć. 
7. W razie  niedyspozycji/nieobecności  na  zajęciach  dziecka,  opłaty za  zajęcia  nie  ulegają

zwrotowi ani podziałowi.
              III. Zasady organizowania zajęć dodatkowych.
      1. Zajęcia odbywają się w grupach do 15 dzieci ( z wyjątkiem umuzykalnienia gdzie dopuszcza 

się do uczestnictwa całą grupę), z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe, a w przy
padku nauczania języków obcych także z podziałem na stopień zaawansowania w nauce.

      2. Zajęcia dodatkowe nie mogą być prowadzone w godzinach realizacji Podstawy Programowej 
Wychowania Przedszkolnego, a więc przed godziną 13.00. 

     3. Dopuszcza się możliwość łączenia zajęć w przypadku przygotowania do uroczystości, prób 
itp.

    4.Czas trwania zajęć musi być zgodny z normą określoną w statucie przedszkola. Czas trwania 
jednostki lekcyjnej wynosi: 30 min. Czas trwania jednostki lekcyjnej  zajęć umuzykalniają
cych wynosi od 15 do 30 min. w zależności od grupy wiekowej dzieci.

    5.Za przygotowanie dokumentacji dotyczącej obecności dzieci na zajęciach zgodnie z dziennika
mi prowadzonymi przez instruktorów odpowiedzialny jest Wychowawca danej grupy. 

    6.W zajęciach mogą uczestniczyć także dzieci dopuszczone zwolnione z obowiązku ponoszenia 
opłat. Wykaz takich dzieci ustala Dyrektor.

   7.W trakcie zajęć obecni są nauczyciele, a nadzór nad ich przebiegiem prowadzi Dyrektor i Wy
chowawcy grup.

    8.W miarę możliwości i wolnych miejsc w innych grupach zajęciowych istnieje szansa 
odpracownia zaległych zajęć w innym terminie przez dziecko.
    9. Dziecko może rozpocząć uczestnictwo w zajęciach dodatkowych pod warunkiem podpisania 
przez Rodziców Deklaracji Zgody oraz wniesienia opłat za zajęcia.

IV. Zakres obowiązków instruktorów zajęć dodatkowych:
   1. Prowadzący zajęcia (instruktorzy) muszą posiadać kwalifikacje zgodnie z Rozporządzenie  

MEN i S z dnia 10 września 2002r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli […]



2.  Instruktorzy  zapewniają  powierzonym  dzieciom  bezpieczeństwo  i   właściwą  opiekę
(zgodnie   z   zasadami  zapewnienia   przez   Przedszkole  bezpieczeństwa  fizycznego,
psychicznego oraz higieny i aktywności ruchowej dziecka.

3. Instruktorzy przygotowują pomoce dydaktyczne.
4. Każdy instruktor przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania

się z powyższym Regulaminem oraz do przestrzegania jego zasad.
5. W  razie  niedyspozycji/nieobecności  instruktora  lub  innych  zaplanowanych  działań

Przedszkola,  w  tym  wycieczki,  wyjścia  itp.:,  instruktor  zobowiązany  jest  do
przeprowadzenia zajęć w innym terminie.

6. Każdy instruktor dostarcza dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do pracy 
z dziećmi oraz aktualne badania lekarskie. 

7. Instruktor  prowadzący zajęcia  co  najmniej  raz w roku organizuje  zajęcie  pokazowe  dla
rodziców oraz współpracuje z nauczycielami w celu jak najlepszego przygotowania dzieci
do uroczystości i konkursów. 

8. Każde zajęcie jest odnotowywane wraz z listą obecności w dzienniku zajęć. 
9. Wszystkie nieobecności i spóźnienia są odrabiane w najbliższym czasie i też odnotowywane

w dziennikach. 
10. W razie spóźnień, nieobecności instruktora z przyczyn nie leżących po stronie Przedszkola

lub nie odbycia zajęć w dodatkowo wyznaczonym terminie,  rezygnacji rodziców z zajęć
albo  słabego  przygotowania  merytorycznego  zajęć,  dyrektor  może  rozwiązać  umowę w
każdej chwili po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu właściciela firmy/instruktora. 

IV Zakres obowiązków Rodziców
1. Każdy Rodzic , który zapisał dziecko na zajęcia dodatkowe zobowiązany jest do podpisania

Deklaracji Zgody na Zajęcia Dodatkowe .
2. Każdy Rodzic, którego Dziecko uczęszcza na Zajęcia Dodatkowe może uzyskiwać opinie o

postępach dziecka w terminach określonych przez instruktorów.
3. Rodzice Dzieci/Prawni  Opiekunowie,  których dziecko uczęszcza na Zajęcia  Dodatkowe,

zobowiązany jest do regularnych i terminowych opłat za zajęcia.

KAŻDY UCZESTNIK, RODZIC/ PRAWNY OPIEKUN, INSTRUKTOR 
ORAZ WYCHOWAWCY I OPIEKUNOWE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPOZNANIA 

Z 
POWYŻSZYM REGULAMINEM. 


