
Przedszkole Niepubliczne „REKSIO” 
98-200 Sieradz 
Ul. Organizacji Katyń 15
telefon:  608-809-711
e- mail: biuro@reksio.edu.pl 
rok szkolny 2021/2022

ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

1. Przedszkole jest otwarte w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 18.00 

przez cały rok  (od 1 września do 31 sierpnia) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 
dnia 24 grudnia 2020 r. 
2. Opłaty w roku szkolnym 2021/2022 wynoszą: 
wpisowe - 400,- zł – dzieci  pierwszy raz zapisane do przedszkola
wpisowe - 300,- zł – dzieci  już uczęszczające do przedszkola
(bezzwrotna opłata pobierana jednorazowo przy zapisie dziecka) 
czesne - opłata miesięczna:  710,00,-zł 
Czesne płatne jest z góry do 5-go dnia każdego miesiąca: 
a) przelewem na konto*: 

Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości „PROGRESS”
98-200 Sieradz, ul. Organizacji Katyń 15
nr konta: 
BGŻ BNP PARINBAS 94-2030-0045-1110-0000-0262-6240

b) bądź gotówką w kasie Stowarzyszenia.

* w tym przypadku za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący 
rachunek stowarzyszenia. 

3. W ramach czesnego zapewniamy: 

 całodzienną opiekę pedagogiczną
 zajęcia adaptacyjne
 cztery posiłki 
 ubezpieczenie NW 

oraz następujące zajęcia:

 Mali odkrywcy - eksperymenty uczą
 W krainie zabawy i wiedzy
 Język angielski
 Język hiszpański
 Mały Plastuś
 Witaminkowo
 Zajęcia kulinarne
 Zajęcia muzyczno - ruchowe
 Zajęcia logopedyczne
 Indywidualna terapia logopedyczna



 Zajęcia sportowe
 Nutka odprężenia

4. Wysokość czesnego może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego. O zmianie opłat Dyrektor 
Niepublicznego Przedszkola REKSIO ma prawo poinformować rodziców z miesięcznym 
wyprzedzeniem.
5. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy, 
bilety wstępu przy wcześniejszym uzgodnieniu. 
6. W czesne wliczona jest dzienna stawka żywieniowa za 4 posiłki 
- 14,00 zł dziennie. 
7. Zwrot kosztów żywienia wyłącznie w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu 
zgłoszonego co najmniej jeden dzień wcześniej do godz. 15.00.
8. Wpisowe dla drugiego dziecka z rodzeństwa pomniejszone jest o 20% na każde dziecko. 
9. Czesne dla drugiego dziecka z rodzeństwa jest pomniejszone o 20% na każdego dziecko. 
10. Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe. Warunkiem 
przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka 
stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan 
chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola. 
11. W przedszkolu nie podaje się żadnych leków i nie stosuje żadnych zabiegów medycznych.. 
12. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie 
opiekunowie. Momentem odebrania dziecka od nauczyciela jest pojawienie się Rodzica na terenie
placu zabaw lub w sali, w której przebywa dziecko. 
13. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane. 
14. Rodzice zobowiązani są do przyniesienia dla dziecka wyprawki, w skład której wchodzą: 
kapcie lub skarpety antypoślizgowe, 
szczoteczka do zębów, kubek, pasta, 
podpisany worek z ubraniami na zmianę,   
15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione
przez dzieci do przedszkola.
16. Przedszkole jest otwarte do godziny  18.00. W przypadku spóźnienia rodziców po dziecko, 
opłata za każde rozpoczęte pół godziny wynosi 30,00 zł. 
Zasady pracy przedszkola oraz współpracy z rodzicami określa Statut przedszkola. 

Akceptuję zasady pobytu dziecka w przedszkolu. 

……………………... …………………....................................... .
 /data/ /podpis Rodzica/


