
Imię i nazwisko dziecka: ...............................................  Przedszkole Publiczne  

Data i miejsce urodzenia: ............................................... Kwiatki św. Franciszka 

Grupa: ............................................... ul. Dzielna 11A 

Data: ............................................... 01-023 Warszawa 

 

Kontrakt zobowiązań rodziców dzieci dwuipółletnich i trzyletnich 

 

Rodzice oddający swoje dziecko pod opiekę do naszego przedszkola zobowiązują się: 

1. Do zapoznania się z treścią Statutu Przedszkola i przestrzegania zawartych w nim zapisów. 

2. Do regularnego wnoszenia opłat za przedszkole do dziesiątego dnia każdego miesiąca (jeśli opłata 

nie zostanie uregulowana, dziecko po pierwszym upomnieniu zostanie zawieszone 

w uczęszczaniu do przedszkola, natomiast jeśli nie zostanie uregulowane po drugim upomnieniu, 

dziecko zostanie skreślone z listy). 

3. Do uczestniczenia w odbywających się na terenie placówki: szkoleniach, konferencjach, 

spotkaniach formacyjnych, a także do obowiązkowego uczestnictwach w trzech głównych 

zebraniach z wychowawcami grupy. 

4. Do aktualizowania adresu miejsca zamieszkania, zameldowania, adresu mailowego oraz numeru 

telefonu. W przypadku braku tych danych przedszkole nie ponosi odpowiedzialności 

za komplikacje wynikające z niemożności kontaktu z rodzicami. 

5. Do współpracy z dyrekcją, nauczycielami, specjalistami (np. psychologiem i logopedą) oraz 

pozostałym personelem przedszkola. 

6. Informujemy, że w sytuacji, kiedy dziecko stwarza zagrożenie dla innych dzieci i dla samego 

siebie, a rodzice nie podejmują współpracy z dyrektorem placówki i wychowawcami grupy, 

dziecko zostanie skreślone z listy. 

7. Rodzice zobowiązują się do podjęcia współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, jeśli 

dyrektor placówki i/lub wychowawcy grupy stwierdzą taką potrzebę. 

8. Dzieci dwuipółletnie, przyjęte do grupy trzylatków, w kolejnym roku szkolnym powtarzają pobyt 

w najmłodszej grupie. Nie ma możliwości, aby dziecko młodsze mogło kontynuować edukację 

z dziećmi starszymi rocznikowo. 

9. Do przyprowadzania dziecka do przedszkola w ustalonych godzinach: tj. 7.00-8.20 i odbierania 

dziecka do godziny 18.00. Każda nowo rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu 

po godz. 18.00 (poza czasem pracy przedszkola) skutkuje obciążeniem rodziców kwotą 30 zł. 

10. Do zgłaszania spóźnień dziecka do godziny 9.00 – w przypadku niezgłoszenia spóźnienia 

do godziny 9.00, przedszkole nie gwarantuje wydania dziecku obiadu (w przedszkolu jest catering 

i dania obiadowe są porcjowane). 

11. Do nieprzyprowadzania do przedszkola dzieci przeziębionych i niedoleczonych. Po każdej 

przebytej chorobie (5 dni i więcej) należy przynieść zaświadczenie od lekarza poświadczające, 

że dziecko jest już zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla pozostałych dzieci. 

12. Do przestrzegania zasad: niewchodzenia do sal, kuchni oraz do nieprzebywania na placu zabaw. 

13. Rodzice wyrażają zgodę na udział swojego dziecka w wycieczkach, spacerach, wyjściach poza 

teren przedszkola) organizowanych przez przedszkole. 

14. Rodzice wyrażają zgodę na wykonywanie dzieciom zdjęć przez firmy zewnętrzne na terenie 

przedszkola, podczas imprez i uroczystości przedszkolnych oraz na zamieszczanie zdjęć z życia 

przedszkola na stronie internetowej naszej placówki.  



15. Rodzice wyrażają zgodę na umieszczanie danych osobowych dziecka na terenie przedszkola 

(szatnia, łazienki, sale przedszkolne, zeszyty odbioru itp.) 

16. Informujemy, że za zniszczone zabawki odpowiadają rodzice dziecka (obowiązuje zasada 

zakupienia nowej zabawki). 

17. Dbając o bezpieczeństwo dzieci, prosimy o niezakładanie dzieciom biżuterii (długie kolczyki, 

korale, łańcuszki, bransoletki), a także o niemalowanie paznokci naszym przedszkolakom. 

18. Rodzice wyrażają zgodę na sprawdzanie czystości głowy dziecka i opiekę pielęgniarki. 

Informujemy, że: 

1. Nie przyjmujemy i nie podajemy dzieciom żadnych leków (w tym nie używamy kremów 

ochronnych, preparatów np. przeciw komarom). 

2. Odbieranie dzieci jest możliwe w określonych przez przedszkole godzinach. Dzieci będą 

wydawane tylko upoważnionym i pełnoletnim osobom po pokazaniu dowodu osobistego. 

Nie wydajemy dzieci osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

W takich sytuacjach i w razie wątpliwości nauczyciela wzywana będzie policja lub straż miejska. 

Nauczyciele są upoważnieni do legitymowania osób odbierających dzieci.  

3. Przedszkole będzie zamknięte w dzień poprzedzający Wigilię, w dzień Wigilii, w Wielki Piątek, 

2 maja oraz piątek po Bożym Ciele – prosimy o zapewnienie opieki dzieciom we własnym 

zakresie. 

4. Akcja letnia trwa w naszym przedszkolu podczas pierwszych dwóch tygodni lipca. 

5. Podczas dni, gdy przedszkole będzie pełniło dyżur, przyjmowane będą tylko te dzieci, które 

wcześniej na ten dyżur zostały zapisane. (Dyżur odbędzie się wtedy, gdy na listę zostanie 

wpisanie dziesięcioro lub więcej dzieci. W przypadku, gdy na liście będzie mniej niż dziesięcioro 

dzieci, dyżur zostanie odwołany.) 

Powyższy kontrakt ma za zadanie ułatwić pracę personelowi przedszkola, a także sprawić, 

by wszystkie dzieci czuły się tu dobrze i bezpiecznie. Za zachowanie dzieci odpowiadają nie tylko 

nauczyciele, ale przede wszystkim rodzice, zatem dobra współpraca między nami będzie niezwykle 

pomocna w procesie wychowawczym. 

Niepodpisanie lub nieprzestrzeganie niniejszego kontraktu może spowodować skreślenie 

dziecka z listy. 

 

Kontrakt obowiązuje z dniem ………………………………….. 

 

 

………………………………………………… 

      podpis rodziców (opiekunów prawnych) 


