
 

 

Regulamin zajęć dodatkowych płatnych 

 
I. Zasady organizacji: 

 

1. W przedszkolu możliwe jest organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci 

w formie zajęć dodatkowych płatnych. 

2. Ofertę zajęć dodatkowych ustala corocznie dyrektor w oparciu o potrzeby dzieci i sugestie 

rodziców oraz możliwości placówki. 

3. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu odbywają się poza godzinami realizacji podstawy 

programowej. 

4. Zajęcia dodatkowe płatne mogą być prowadzone przez nauczycieli, instruktorów oraz firmy 

zewnętrzne. 

5. Koszty zajęć dodatkowych w całości pokrywają rodzice, dlatego to oni decydują, na jakie 

zajęcia uczęszcza ich dziecko. 

6. Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe jest ustalana w drodze porozumienia lub negocjacji z 

osobami lub firmami organizującymi zajęcia dodatkowe. 

7. Udział dziecka w zajęciach dodatkowych rodzice potwierdzają zawierając indywidualną 

umowę z usługodawcą. 

8. Rodzice zawierają z usługodawcą umowę dotyczącą udziału dziecka w zajęciach 

dodatkowych na okres jednego roku szkolnego. 

9. Rodzice dokonują opłat za dodatkowe zajęcia w sposób ustalony przez prowadzących zajęcia. 

10. Pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć dodatkowych – zapewniają 

wspólnie: organizator zajęć dodatkowych i Przedszkole. 

11. Czas trwania jednostki zajęć dodatkowych wynosi od 15 do 30 min. w zależności od grupy 

wiekowej dzieci i ich możliwości psychofizycznych. 

III. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa  dzieciom w czasie zajęć dodatkowych: 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te 

zajęcia. 

2. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem 

bezpieczeństwa przedszkola oraz Regulaminem sali, w której będą prowadzone w/w zajęcia. 

3. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć dodatkowych osoba prowadząca zobowiązana jest 

sprawdzić stan techniczny pomieszczenia i sprzętu znajdującego się w sali, gdzie odbędą się 

zajęcia. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić dyrektorowi placówki. 

4. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe przeprowadza je w czasie wynikającym 

z tygodniowego rozkładu zajęć, a w wyjątkowych sytuacjach – w czasie uzgodnionym 



 

z dyrektorem przedszkola. 

5. Zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

6. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odbiera dzieci od wychowawcy grupy i od tego 

momentu w pełni odpowiada za ich bezpieczeństwo (aż do chwili przekazania dzieci 

z powrotem pod opiekę wychowawcy). 

7. Odbieranie dzieci przez rodziców bezpośrednio z zajęć dodatkowych musi być zgłoszone 

wychowawcy aktualnie sprawującemu opiekę w grupie. 

8. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem. 

Nie dopuszcza się samodzielnego wybiegania dzieci z zajęć. 

9. Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć pozostawienie dzieci bez opieki . 

10. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe na bieżąco zgłasza dyrektorowi lub wychowawcy 

grupy zauważone niepokojące zachowania dzieci. 

11. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe każdorazowo sprawdza obecność dzieci na zajęciach, 

odnotowuje w dzienniku stan dzieci i temat zrealizowany w danym dniu. 

12. Przed rozpoczęciem zajęć, osoba prowadząca zajęcia dodatkowe potwierdza swoje przyjście 

u dyrektora przedszkola lub osoby go zastępującej. W przypadku nieobecności powinien 

wcześniej zgłosić telefonicznie dyrektorowi przyczynę tej nieobecności i uzgodnić termin 

odpracowania zaległości. 

13. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi, który również ma 

obowiązek odprowadzenia dzieci do grup. 

III. Postanowienia końcowe: 

1. Przedszkole zawiera umowę z osobami, firmami prowadzącymi zajęcia dodatkowe na 

użyczenie pomieszczeń. 

2. Rodzice i przedstawiciele firm prowadzących zajęcia dodatkowe potwierdzają na piśmie 

zapoznanie się z treścią Regulaminu zajęć dodatkowych płatnych. 

3. Regulamin jest dostępny w sekretariacie przedszkola. 

 

 

 

 


