REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE „TERAPIK”
TYP PLACÓWKI: Punkt Przedszkolny
NAZWA WŁASNA: PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE „TERAPIK”
SIEDZIBA PLACÓWKI: 60-454 POZNAŃ, UL.OLIWSKA 14, Tel.618489950, 600494975
OSOBA PROWADZĄCA: IWONA PALICKA, adres zamieszkania: Wiórek, ul.Podleśna 10

FUNKCJE I ZADANIA:
1. Przedszkole Terapeutyczne „TERAPIK” zwane dalej „Przedszkolem” ma charakter
integracyjny, grupa może liczyć do 10 dzieci.
2. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5-6 roku życia, zapewniamy możliwość realizacji
programu kl. ”0”.
3. Dzieci przyjmowane są na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej oraz
psychologiczno-pedagogicznej.
4. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci uczęszczające na terapię do Centrum Stymulacji
Rozwoju Dziecka
5. Priorytetem jest wspomaganie rozwoju i specjalistyczna terapia dzieci z zaburzeniami
rozwoju psycho-ruchowego o różnej etiologii.
6. Przedszkole realizuje autorski program pracy pedagogicznej oparty o programy
wychowania przedszkolnego rekomendowane przez MEN. Program pracy wychowawczej
i dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym określa zadania wchodzące w zakres
następujących dziedzin wychowania: wychowanie zdrowotne, umysłowe, społecznomoralne, techniczne i estetyczne.
7. Ponadto każde dziecko realizuje swój indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
dostosowany do jego potrzeb i możliwości (obejmujący terapię pedagogiczną,
logopedyczną, integracji sensorycznej). Celem realizowanych z dziećmi programów jest
przygotowanie ich do podjęcia dalszej nauki w kolejnych etapach kształcenia.

8. Programy edukacyjno-terapeutyczne ukierunkowane są przede wszystkim na:
 rozwój mowy i komunikacji
 doskonalenie samodzielności i zabawy
 naukę podejmowania i podtrzymywania interakcji społecznych z rówieśnikami
i dorosłymi
 kształtowanie poprawnych zachowań w miejscach publicznych
 rozwój umiejętności intelektualnych
9. Stosowane metody:
 Stosowana Analiza Zachowania (ABA - Applied Behavior Analysis) – terapia
wykorzystująca program behawioralnej modyfikacji zachowań
 Piktogramy i plany aktywności
 Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz
 Klanza
 Zajęcia plastyczne i muzyczno-ruchowe, gry i zabawy przedszkolne
 Integracja 5-latków z rówieśnikami na terenie zaprzyjaźnionego przedszkola
publicznego (przygotowanie do nauki w kl.”0”)
10. Dzieciom przebywającym w placówce zapewnione jest całodzienne wyżywienie zapewnione
przez firmę cateringową zgodne z normami.
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FREKWENCJA DZIECI:
1.
2.
3.
4.

Dziecko zakwalifikowane do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
Przedszkole czynny jest od 7:30 do 16:30.
Dziecko do Przedszkola należy przyprowadzać do 8:30
Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów, choroba, wyjazd do
sanatorium.
5. Każda nieobecność musi być zgłoszona na piśmie. Wnioski o usprawiedliwienie
nieobecności dziecka należy kierować do dyrektora Przedszkola
6. W przypadku choroby dziecka, rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie
lekarskie, a w przypadku choroby zakaźnej – zaświadczenie z Sanepidu.
7. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście, albo mogą to
być osoby upoważnione mające ukończony 14 rok życia i pouczone o zasadach
bezpieczeństwa; upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka
do Przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest
ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola,
nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców ( prawnych opiekunów)
o zaistniałym fakcie. W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca,
dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) ,
nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę. Po upływie tego
czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się
z rodzicem (prawnym opiekunem).
10. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe.
11. Dyrekcja Przedszkola uprawniona jest do skreślenia z listy dzieci w wypadku:
a) Niedopatrzenia formalności zapisu do Przedszkola w odpowiednim terminie
b) Nieregularnego wpłacania odpłatności za Przedszkole.
c) Brak wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka ponad 7 dni.

ZASADY FINANSOWANIE:
1. Czesne rodziców
2. Dotacje Urzędu Miasta Poznania

WYPOSAŻENIE DZIECKA:
1. Dziecko powinno przyjść do Przedszkola czyste i estetycznie ubrane, tak aby
samodzielnie bądź z niewielką pomocą rozebrać się i ubrać.
2. Dziecko powinno przynieść ze sobą obuwie na zmianę w woreczku, bieliznę, chusteczki
do nosa, szczoteczkę i pastę do zębów, strój gimnastyczny w woreczku.
3. Wszystkie rzeczy wchodzące w skład wyposażenia powinny być oznaczone inicjałami
imienia i nazwiska.
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PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW:
1. Rodzice mają prawo do:
a) fachowej opieki nad dzieckiem oraz rzetelnej informacji o postępach i trudnościach
dziecka,
b) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielenia dziecku pomocy,

c) uzyskania wsparcia od nauczycieli i współpracujących z nim specjalistów,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy
Przedszkola

2. Rodzice zobowiązani są do:
a) czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych,
b) terminowego regulowania odpłatności za Przedszkole należy regulować (z góry do 10go każdego miesiąca przelewem na wyznaczone konto),
c) zapoznania się z informacjami i ogłoszeniami dotyczącymi życia przedszkola, które są
umieszczane na tablicy, w kąciku dla rodziców.
d) czynnego udział w życiu placówki poprzez udzielanie informacji o dzieciach,
ofiarowanie własnej pomocy, udział w uroczystościach Przedszkola.

OBOWIĄZKI I PRAWA DZIECKA
1. Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:
a) poszanowania jego godności osobistej,
b) udziału w zajęciach i korzystanie z pełnej oferty dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej,
c) serdecznej, życzliwej opieki akceptacji jego osoby ze strony wszystkich osób
zatrudnionych w Przedszkolu,
d) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z Przedszkolem,
e) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
a) szanowania wytworów innych dzieci,
b) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia
społecznego,
c) przestrzegania zasad higieny osobistej.

mgr Iwona Palicka
Właściciel Przedszkola
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