
REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola 

”AKADEMIA KROPKI” 

Ul. Hamernia 42 30-145 Kraków 

(English version below) 

 

1. Przedszkole „Akademia Kropki” jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

2. Pracą Przedszkola kieruje Ewelina Iżycka-Hodurek, natomiast opiekę nad dziećmi 

sprawują: wykwalifikowani nauczyciele oraz asystenci nauczycieli. 

3. Przed pozostawieniem dziecka w Żłobku Rodzic musi wypełnić Formularz zgłoszeniowy 

oraz Deklarację zawierające m.in. informacje na temat ilości godzin pobytu dziecka w 

przedszkolu, spożywanych posiłków, diecie, chorobach (Formularz zgłoszeniowy oraz 

Deklaracja jest dostępna w placówce) 

4. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców (opiekunów prawnych) i osoby 

przez nich upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania 

danych personalnych osób upoważnionych do odbioru Dziecka w oparciu o dowód osobisty. 

5. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich(z wyprzedzeniem 

jednodniowym) pisemnie opiekunowie – nie ma możliwości telefonicznego wskazania 

opiekuna. 

6. Osobom pod wpływem alkoholu Dzieci nie zostaną wydane. 

7. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są pozostawiać w Przedszkolu tylko zdrowe Dziecko. 

Dziecko chore lub którego stan może wskazywać na rozwijającą się chorobę nie zostanie 

przyjęte. 

8. Nie podajemy Dzieciom lekarstw. 

9. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego osobistego 

odbioru jak najszybciej – do 90 minut. Po tym czasie personel w trosce o zdrowie i 

bezpieczeństwo Dziecka wezwie lekarza lub pogotowie – koszty ponoszą rodzice. 



10. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie placówki pod 

opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką 

Rodzica w trakcie przyprowadzenia do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu 

oraz po południu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania go z sali. 

11. Ważne sprawy dotyczące Dzieci są przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez 

Nauczyciela z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności. 

12. Rodzice zobowiązani do odbierania Dzieci zgodnie z godzinami właściwymi dla pracy 

Przedszkola oraz wcześniejszymi ustaleniami w Deklaracji. 

13. Placówka pracuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00 z 

wyłączeniem: dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych ustalonych na początku roku 

szkolnego 2019/2020 – 27.12 i 12.06 ,2-go maja oraz 14 dni w okresie wakacyjnym (przerwa 

wakacyjna, remontowa). Termin przerwy wakacyjnej zostanie wywieszony w placówkach na 

tablicy ogłoszeń najpóźniej w miesiącu kwietniu roku kalendarzowego, którego dotyczy. Z 

tytułu dni wolnych placówka nie przyznaje rabatów ani zwrotów z czesnego. 

14. W sytuacjach, gdy jest niemożliwy odbiór dziecka – Rodzic/ Opiekun prawny jest 

zobowiązany do powiadomienia Nauczyciela o zaistnieniu takiej nagłej sytuacji.  

15. W przypadku, gdy Rodzic nie odbierze dziecka do godz.17:00, Dziecko zostaje pod 

opieką Nauczyciela a Rodzic zobowiązany jest poinformować Nauczyciela o godzinie 

przyjazdu. Za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad Dzieckiem po godz.17:00, Rodzic 

zobowiązany jest zapłacić 50zł. 

Obowiązki RODZICÓW: 

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w przedszkolu jest: złożenie wypełnionego 

Formularza Zgłoszeniowego, Deklaracji, podpisanie Umowy, będącej jednocześnie 

akceptacją regulaminu, wpłacenie bezzwrotnego wpisowego oraz terminowe uiszczenie 

czesnego. 

2. Wpisowe powinno zostać uiszczone przy złożeniu karty zgłoszeniowej przed podpisaniem 

umowy. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, dotyczy ubezpieczenia NNW, zakupu 

pościeli, materiałów plastycznych, technicznych oraz środków higienicznych. 



3. Wszelkie opłaty wpłacane są przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy. W 

tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który wnoszona jest 

opłata.  

4. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie 

do 5-go dnia każdego miesiąca.  

6. Wypowiedzenie umowy: umowa może być rozwiązana jedynie w formie pisemnej z 

zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia 

miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało złożone. 

7. Umowa na stały tj. miesięczny pobyt Dziecka w przedszkolu jest podpisywana na okres od 

jednego do dwunastu miesięcy.  

8. Rażące naruszenia warunków Umowy a zwłaszcza nieuregulowane zaległości za okres 

jednego miesiąca będą podstawą do rozwiązania przez Przedszkole umowy z Rodzicami bez 

zachowania okresu wypowiedzenia. 

9. Wyprawka – Rodzice są zobowiązani do jej przyniesienia w pierwszym dniu pobytu 

Dziecka. W skład wyprawki wchodzą: 

- letnie nakrycie głowy  

- obuwie zamienne  

- bielizna zapasowa (majtki, skarpetki, rajstopy) 

- zimowe nakrycie głowy, szalik, rękawiczki  

- krem na odparzenia (o ile dziecko używa)  

- butelka/bidon  

- ubranie na zmianę  

- szczoteczka, kubek i pasta do zębów podpisana imieniem i nazwiskiem  

- ręcznik - mały podpisany imieniem i nazwiskiem  

- preparat przeciwko komarom i kleszczom  

- pieluszki, chusteczki nawilżające , krem na oparzenia, torebki paklanki (dla dzieci z 

pieluszką )  

- kalosze i płaszcz przeciwdeszczowy  

- fartuszek na zajęcia plastyczne  

10. Rodzice mają obowiązek informować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka w 

momencie przyprowadzenia go do Placówki. 

11. Obowiązkiem Rodziców jest dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.  



12. Rodzice są zobowiązani do odebrania rzeczy dziecka w terminie do 1 miesięca od 

rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki. Po tym terminie, wszystkie rzeczy zostaną 

wyniesione do kontenera PCK. 

III Postanowienia końcowe: 

1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia 

między Dyrektorem przedszkola a Rodzicami zawierane na piśmie. 

2. Zmiany w Regulaminie lub Cenniku umieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń 

znajdującej się w placówce oraz na stronie internetowej www.akademiakropki.pl Rodzic ma 

prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian w 

regulaminie bez zachowania okresu wypowiedzenia przewidzianego w punkcie 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZATIONAL RULES OF THE KROPKI ACADEMY Kindergarten 

Ul. Hamernia 42 30-145 Krakow 

 

1. The "Akademia Kropki" kindergarten is intended for children from 2,5 to 6 years old. 

2. The kindergarten's work is managed by Ewelina Iżycka-Hodurek, while childcare is 

provided by: qualified teachers and teacher assistants. 

3. Before leaving a child in a nursery, the parent must complete the Application Form and 

Declaration containing, among others information on the number of hours the child stays in 

kindergarten, meals consumed, diet, diseases (Application form and Declaration is available 

in the facility) 

4. Children can only be picked up by parents (legal guardians) and persons authorized by 

them in writing. The staff reserves the right to verify the personal data of persons authorized 

to collect a Child based on an ID card. 

5. Parents and guardians indicated by them (one day in advance) in writing are entitled to 

collect the Child - it is not possible to indicate a guardian by phone. 

6. Persons under the influence of alcohol Children will not be extradited. 

7. Parents / guardians are obliged to leave only a healthy child in the Kindergarten. A child 

who is sick or whose condition may be indicative of a developing disease will not be 

accepted. 

8. We do not give children medicine. 

9. Parents after receiving information about a child's illness are required to collect it in person 

as soon as possible - up to 90 minutes. After this time, the staff, out of concern for the child's 

health and safety, will call a doctor or an ambulance - the costs are borne by the parents. 

10. The staff is not responsible for the Child remaining in the facility under the care of the 

Parent or persons authorized to collect the Child. The child is under the care of the Parent 

during the arrival until the child is taken care of by the staff and in the afternoon during the 

child pickup, from the moment of taking him out of the room. 

11. Important matters regarding children are forwarded directly to the Parents by the Teacher, 

taking into account respect for the right to privacy. 

12. Parents obliged to pick up the Children in accordance with the times appropriate for the 

work of the Kindergarten and prior arrangements in the Declaration. 

13. The facility works from Monday to Friday from 7:00 a.m. to 5:00 p.m. excluding public 

holidays and holidays set at the beginning of the 2019/2020 school year - 27/12 and 12/06, 2 

May and 14 days during the holiday season (summer break, renovation). The date of the 



summer break will be posted on the notice board at the latest in the month of April of the 

calendar year to which it relates. On account of holidays, the institution does not grant 

discounts or refunds from tuition fees. 

14. In situations where it is impossible to collect the child - the Parent / Legal Guardian is 

obliged to notify the Teacher about the occurrence of such an emergency. 

15. In the event that the Parent does not collect the child by 5:00PM, the Child shall be under 

the care of the Teacher and the Parent shall be obliged to inform the Teacher about the time of 

arrival. For each started hour of child care after 5:00 PM, the Parent is obliged to pay PLN 50. 

PARENTS' Duties: 

1. The condition of enrollment and stay of the child in kindergarten is: submission of a 

completed Application Form, Declaration, signing of the Agreement, which is also acceptance 

of the regulations, payment of a non-refundable registration fee and timely payment of tuition 

fees. 

2. The entry fee should be paid when submitting the application form before signing the 

contract. The reservation fee is non-refundable, applies to accident insurance, purchase of 

bedding, plastic materials, technical and hygiene measures. 

3. All fees are paid by bank transfer to the bank account specified in the contract. In the 

transfer title, please enter the child's name and month for which the payment is made. 

4. Fees for a child's stay in kindergarten should be paid in advance for a given month by the 

5th day of each month. 

6. Termination of the contract: the contract may be terminated only in writing with one 

month's notice counted from the last day of the month in which the termination was given. 

7. The contract for permanent, i.e. monthly stay of the child in kindergarten is signed for a 

period of one to twelve months. 

8. Gross violations of the terms of the Agreement, and in particular the outstanding arrears for 

a period of one month will be the basis for termination of the agreement with the Parents by 

the Kindergarten without notice. 

9. Layette - Parents are required to bring it on the first day of the child's stay. The layette 

includes: 

- summer headgear 

- replacement footwear 

- spare underwear (panties, socks, tights) 

- winter hat, scarf, gloves 

- sore cream (if the child uses it) 

- bottle / water bottle 

- change of clothes 

- a brush, mug and toothpaste signed with your name 

- towel - a small signed name and surname 



- a preparation against mosquitoes and ticks 

- nappies, moisturizing wipes, burn cream, bags (for children with a diaper) 

- wellies and a raincoat 

- apron for art classes 

10. Parents are obliged to inform the staff about the current state of health of the child at the 

time of bringing him to the facility. 

11. It is the Parents' responsibility to read these Regulations carefully. 

12. Parents are obliged to collect the child's belongings within 1 month of resigning from the 

child's attendance at the institution. After this date, all items will be taken to the PCK 

container. 

III Final Provisions: 

1. In matters not governed by these regulations, individual arrangements between the 

kindergarten headmaster and parents concluded in writing shall apply. 

2. Amendments to the Regulations or the Price List are posted on an ongoing basis on the 

notice board located at the facility and on the website www.akademiakropki.pl. The parent 

has the right to terminate the contract within 30 days of making changes to the regulations 

without observing the notice period provided for in point 6 . 

 


