
Regulamin pobytu dziecka w placówce organizującej animacje 
kulturalno – artystyczne dla dzieci „Przedszkolna Sobótka” 

 
Organizator: Przedszkole Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach 
 

§ 1. 
Zasady zgłaszania dzieci: 
Podstawę przyjęcia dziecka do placówki organizującej animacje kulturalno – artystyczne stanowi 
zgłoszenie telefoniczne dziecka na pobyt w placówce. Zgłoszenia są przyjmowane najpóźniej do 
czwartku w danym tygodniu w godz. 8-16 pod nr tel.; 46 833-21-28 lub 783-536-555  
 

§ 2. 
Niezbędne dokumenty: 
1. Formularz zgłoszeniowy jednorazowego pobytu dziecka w placówce organizującej animacje 
kulturalno – artystyczne,   
2. Druk upoważnienia do odbioru dziecka z placówki organizującej animacje kulturalno – artystyczne 
dla dzieci wypełniony przez rodzica/opiekuna, 
3. Druk oświadczenia w razie pozostania rodzica/opiekuna z dzieckiem w placówce organizującej 
animacje kulturalno – artystyczne, 
w/w dokumenty można pobrać ze strony internetowej placówki www.p8skierniewice.wikom.pl  
 

§ 3. 
 Zasady pobytu dziecka w placówce: 
1. Na sobotnich zajęciach w placówce organizującej animacje kulturalno – artystyczne mogą 
przebywać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.   
2. Dziecku w wieku od 3 do 4 lat rodzic/opiekun może towarzyszyć w sali. 
3. Liczba dzieci w grupie nie może być większa niż 25. 
4. W grupie pracuje animator i koordynator. Placówka organizująca animacje kulturalno – 
artystyczne czynna jest od godz. 10.00 do godz. 14.00  co drugą sobotę miesiąca z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy). 
5. Placówka organizująca animacje kulturalno – artystyczne nie prowadzi żywienia dzieci.   
6. Placówka zapewnia dzieciom wodę mineralną niegazowaną do picia oraz kubeczki jednorazowe. 
7.  Rodzic/opiekun:    
- przyprowadza dziecko w godzinach od 10.00 do 10.30. 
- zobowiązany jest do zapewnienia dziecku wyżywienia na czas pobytu w placówce  
w postaci:  kanapka, słodka bułka, ewentualnie napoje (Zabrania się przynoszenia słodyczy), które 
powinno być szczelnie zapakowane, podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka (jeśli dziecko zostaje 
bez rodzica).  
- zobowiązany jest do wejścia z dzieckiem do szatni w celu jego przebrania i zmiany obuwia oraz 
wypełnienia i pozostawienia wizytówki z imieniem i nazwiskiem dziecka w szafce  
z odzieżą wierzchnią.    
- rodzic/opiekun, który nie będzie towarzyszył dziecku w przedszkolu zobowiązany jest do 
pozostawienia w szatni zapasowego ubrania dla dziecka. Ubranie winno być podpisane. 
- wypełnia formularz zgłoszeniowy jednorazowego pobytu dziecka w placówce organizującej 
animacje kulturalno – artystyczne i upoważnienie do odbioru dziecka lub oświadczenie o pozostaniu z 



dzieckiem w placówce. 
- odprowadza dziecko do sali i przekazuje animatorowi lub pozostaje z dzieckiem.  
9. Dziecko powinno zostać odebrane z placówki przez opiekuna, który je zostawił, chyba, że opiekun 
przed pozostawieniem dziecka w placówce na piśmie upoważni inną osobę wskazaną z imienia i 
nazwiska do odbioru dziecka.  
10. Placówka organizująca animacje kulturalno – artystyczne może odmówić wydania dziecka osobie, 
której stan będzie wskazywał, iż nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W przypadku 
zaistnienia takiego faktu animator zawiadamia rodziców, a w przypadku braku kontaktu - kolejną 
osobę z listy upoważnionych. Dziecko pozostaje pod opieką animatora do momentu przybycia 
wskazanej osoby.   
11. Na zajęcia w placówce organizującej animacje kulturalno – artystyczne może uczęszczać jedynie 
zdrowe dziecko. 
12. Rodzic/opiekun  w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w 
placówce, zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka. 
13. W sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie. Jednocześnie o 
zdarzeniu powiadamiani są rodzice. 
14. Animator nie ma prawa podawania dzieciom leków. 
15. W przypadku, gdy w placówce będzie miało miejsce jakiekolwiek zdarzenie,  
w wyniku którego poszkodowane zostanie dziecko lub opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić 
koordynatorowi na piśmie opisując okoliczności zdarzenia i jego skutki, a następnie opiekun dziecka 
zobowiązany jest dostarczyć do placówki opinię lekarską dotyczącą stanu zdrowia poszkodowanego 
w takim zdarzeniu. 
16. Wszelkie roszczenia odwołujące się do zdarzeń, które nie zostały zgłoszone zgodnie  
z zapisem zamieszczonym powyżej, będą traktowane jako roszczenia nie dotyczące zdarzeń 
powstałych w czasie lub w konsekwencji przebywania w placówce. 
17. Placówka organizująca animacje kulturalno – artystyczne nie ponosi odpowiedzialności za 
wartościowe rzeczy przyniesione na zajęcia lub pozostawione w szatni.  
18. Animator odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci. 
19. Placówka organizująca animacje kulturalno – artystyczne i jej współpracownicy nie ponoszą 
odpowiedzialności materialnej za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w trakcie pobytu dziecka. 
20. Dzieci mają możliwość korzystania z placu zabaw na terenie placówki, który wyposażony jest w 
odpowiednie urządzenia posiadające atesty bezpieczeństwa. 
 


