
Załącznik   nr   1   

do   Zarządzenia   Dyrektora   nr   …………………..   

  

  

REGULAMIN   ODDZIAŁU   PRZEDSZKOLNEGO   

w   Szkole   Podstawowej   im.   Bolesława   Chrobrego   w   ŻÓRAWINIE   

    

Podstawa   Prawna   

Ustawa   z   dnia   7   września   1991   r.   o   systemie   oświaty   (Dz.   U.   1991   nr   95   poz.425)   
Ustawa   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe    (Dz.   U.   z   2021   r.   poz.   1082)   
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  28  lutego  2019  r.  w  sprawie              
szczegółowej  organizacji  publicznych  szkół  i  publicznych  przedszkoli  (Dz.  U.  2019            
poz.502)   
Statut   Szkoły   Podstawowej   z   Oddziałem   Przedszkolnym   im.   Bolesława   Chrobrego     
w   Żórawinie   

  

§   1     

Niniejszy  Regulamin  ustala  organizację  i  zasady  działalności  Oddziału  Przedszkolnego  przy            
Szkole   Podstawowej   im.   Bolesława   Chrobrego   w   Żórawinie.   

  

§   2   

Postanowienia   ogólne   

  

1.  Praca  dydaktyczno-wychowawcza  i  opiekuńcza  Oddziału  Przedszkolnego  przebiega  w           
oparciu  o  podstawę  programową  wychowania  przedszkolnego  oraz  wybrany  przez  nauczyciela            
program   wychowania   przedszkolnego   zatwierdzony   przez   Dyrektora   szkoły.   

2.  Oddziały  przedszkolne  mieszczą  się  w  wydzielonej  części  budynku  szkoły  i  podlegają              
organizacyjnie   Dyrektorowi.   

3.  Organizację  pracy  oddziałów  przedszkolnych  w  danym  roku  szkolnym  określa  arkusz             
organizacyjny   placówki.   
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4.  Oddziały  przedszkolne  pracują  w  systemie  nieferyjnym,  przerwę  wakacyjną  ustala  organ             
prowadzący   w   porozumieniu   z   dyrektorem   szkoły.   

5.  Jeżeli  dziecko  objęte  jest  obowiązkiem  rocznego  przygotowania  przedszkolnego,  placówka            
zobowiązana   jest   do   systematycznej   kontroli   obecności   dziecka   na   zajęciach.   

6.  Rodzicom  przekazywana  jest  (do  końca  kwietnia)  pisemna  informacja  o  stopniu  gotowości              
dziecka   do   podjęcia   nauki   w   klasie   pierwszej.   

7.  Dziecko  posiadające  opinię  z  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o  konieczności           
odroczenia   obowiązku   szkolnego   może   być   odroczone,   nie   dłużej   niż   o   jeden   rok.   Decyzję     
o   odroczeniu   podejmuje   Dyrektor   na   wniosek   rodziców.   

8.  Rodzice  są  zobowiązani  do  niezwłocznego  aktualizowania  numerów  telefonów  kontaktowych            
i   danych   adresowych.   

9.   Do   oddziału   nie   wolno   przyprowadzać   dzieci   chorych.   W   przypadku   stwierdzenia   choroby   
  u   dziecka   rodzice   są   obowiązani   do   niezwłocznego   odebrania   dziecka   z   placówki.   

10.  Rodzice/prawni  opiekunowie  zobowiązani  są  przestrzegać  ustalonych  przez  Dyrektora           
godzin   przyprowadzania   i   odbierania   dzieci.   

11.   Nauczycielom   nie   wolno   podawać   dzieciom   leków.   

12.   Dzieci   uczęszczające   do   oddziału   przedszkolnego   obowiązuje   noszenie   obuwia   zmiennego.   

    

§3     

Cele   wychowania   przedszkolnego   

  

1.  Wspomaganie  dzieci  w  rozwijaniu  uzdolnień  oraz  kształtowanie  czynności  intelektualnych            
potrzebnych   im   w   codziennych   sytuacjach   i   w   dalszej   edukacji.   

2.   Kształtowanie   u   dzieci   odporności   emocjonalnej   koniecznej   do   racjonalnego   radzenia   sobie   
  w   nowych   i   trudnych   sytuacjach,   w   tym   także   do   łagodnego   znoszenia   stresów   i   niepowodzeń.   

3.   Rozwijanie   umiejętności   społecznych   dzieci,   które   są   niezbędne   w   poprawnych   relacjach     
z   dziećmi   i   dorosłymi.   

4.Stwarzanie   warunków   sprzyjających   wspólnej   i   zgodnej   zabawie   oraz   nauce   dzieci     
o   zróżnicowanych   możliwościach   fizycznych   i   intelektualnych.   

5.    Troska   o   zdrowie   dzieci   i   ich   sprawność   fizyczną;   zachęcanie   do   uczestnictwa   w   zabawach     
i   grach   sportowych.   

6.  Budowanie  wiedzy  o  świecie  społecznym,  przyrodniczym  i  technicznym  oraz  rozwijanie             
umiejętności   prezentowania   swoich   przemyśleń   w   sposób   zrozumiały   dla   innych.   
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7.  Wprowadzenie  dzieci  w  świat  wartości  estetycznych  i  rozwijanie  umiejętności  wypowiadania             
się   poprzez   muzykę,   małe   formy   teatralne   oraz   sztuki   plastyczne.   

8.   Kształtowanie   u   dzieci   poczucia   przynależności   społecznej   (do   rodziny,   grupy   rówieśniczej   
  i   wspólnoty   narodowej)   oraz   postawy   patriotycznej.   

9.  Zapewnienie  dzieciom  możliwość  wspólnej  zabawy  i  nauki  w  warunkach  bezpiecznych,             
przyjaznych   i   dostosowanych   do   ich   potrzeb   rozwojowych.   

10.  Zapewnienie  dzieciom  lepszych  szans  edukacyjnych  poprzez  wspieranie  ich  ciekawości,            
aktywności  i  samodzielności,  a  także  kształtowanie  tych  wiadomości  i  umiejętności,  które  są              
ważne   w   edukacji   szkolnej.   

§4     

Organizacja   pracy   Oddziału   Przedszkolnego     

  

1.Organizację  wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym  określa  arkusz  organizacyjny             
szkoły.   

2.Oddziały  przedszkolne  zapewniają  bezpłatne  nauczanie,  wychowanie  i  opiekę  w  wymiarze            
pięciu   godzin   dziennie,   przez   pięć   dni   w   tygodniu,   od   poniedziałku   do   piątku.   

3.  Oddziały  przedszkolne  pracują  od  8.00  do  13.00  zgodnie  z   Ramowym  rozkładem  dnia  -                
podanym   do   wiadomości   rodziców).   

4.   Za   świadczenia   wykraczające   poza   czas   bezpłatnego   nauczania,   wychowania   i   opieki    
(w   godz.6.30   –   8.00   oraz   13.00   –   16.30),   pobiera   się   opłatę.   

5.Rodzice  /opiekun  prawny  dziecka  zobowiązuje  się  do  ponoszenia  comiesięcznej  odpłatności            
za  korzystanie  z  oddziału  przedszkolnego  na  zasadach  określonych  w  Uchwale  Rady  Gminy              
Żórawina   nr   XX/170/20   w   sprawie   ustalenia   opłat   za   świadczenia     
w   przedszkolach   i   oddziałach   przedszkolnych   prowadzonych   przez   Gminę   Żórawina.   

5.   Liczba   dzieci   w   oddziale   nie   może     przekroczyć   25.   

6.  Organizację  pracy  oddziału  przedszkolnego  określa  Ramowy  rozkład  dnia,  który  jest  podany              
do   wiadomości   rodziców   na   pierwszym   zebraniu   z   rodzicami   i   określa   m.in.:   

     a)    czas   pobytu   dzieci   w   oddziale,   

     b)   godziny   zajęć   dydaktycznych,   posiłków,   spacerów   i   zabaw.   

7.  Placówka  zapewnia  możliwość  korzystania  z  obiadów  (podawanych  w  salach            
przedszkolnych),  które  dostarcza  wybrana  przez  Radę  Rodziców  SP  firma  cateringowa.            
Rodzice  zobowiązani  są  przekazać  informacje  nt.  alergii  pokarmowych  firmie  cateringowej,            
która  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  składniki  potraw.  Wszelkie  kwestie  związane  z             
obiadami   reguluje   umowa   zawierana   przez   rodziców   z   firmą   cateringową.   
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Śniadania  i  podwieczorki  (spożywane  zgodnie  z  Ramowym  rozkładem  dnia)  przynoszone  są             
przez   dzieci   we   własnym   zakresie.   

8.   W   oddziałach   przedszkolnych   pro wadzone   są   zajęcia   z   j.   angielskiego   i   rytmiki,    z   religii.   

9.   Rodzic   wyraża   zgodę   na   publiczną   prezentację   wizerunku   dziecka   na   cały   rok   szkolny,   
  z   możliwością   jej   wycofania   w   każdej   chwili.   

10.   W   oddziałach   przedszkolnych   obowiązują   następujące   formy   kontaktu   z   Rodzicami:   

a)   dziennik   elektroniczny   Librus;   

b)   zebrania   grupowe   w   ustalonych   terminach,   także   online;   

c)   stronę   internetową;   

e)   wywieszanie   informacji   na   tablicach   ogłoszeń;   

f)   rozmowy   telefoniczne;   

g)   spotkania   bezpośrednie   lub   z   wykorzystaniem   platformy   MS   Teams.   

11.  Dzieci  nie  mogą  przynosić  do  oddziału  przedszkolnego  własnych  zabawek  lub  innych  rzeczy               
wartościowych.  Na  wniosek  rodziców  można  ustalić  jeden  dzień  w  tygodniu,  w  którym  dzieci               
mogłyby  przynosić  jedną,  ulubioną  zabawkę.  Przynoszone  zabawki  powinny  być  bezpieczne.            
Nie  mogą  budzić  negatywnych  emocji;  nie  wolno  przynosić  modeli  broni  ani  gier  elektronicznych               
oraz  cennych  przedmiotów.  Dzieci  przynoszą  zabawki  za  zgodą  i  na  odpowiedzialność             
rodziców.   Oddział   przedszkolny   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   w/w   rzeczy.   

  

§5   

Sprawowanie   opieki   nad   dzieckiem   w   placówce   

  

1.   Opiekę   nad   dziećmi   w   trakcie   ich   pobytu   w   oddziałach   przedszkolnych   sprawują   
nauczyciele,   którzy   są   odpowiedzialni   za   ich   bezpieczeństwo.   

2.     Jeżeli   warunki   atmosferyczne   na   to   pozwalają,   umożliwia   się   dzieciom   codzienne   
przebywanie   na   powietrzu.   

3.   Podczas   pobytu   dzieci   na   placu   zabaw   lub   boisku   opiekę   nad   dziećmi   sprawuje   nauczyciel   i   
wspierająca   go   osoba   z   obsługi   szkoły.   

4.   Przed   każdym   wejściem   na   plac   zabaw,   boisko   i   tereny   zielone   przy   szkole,   miejsce   to   musi   
być   sprawdzone   przez   nauczyciela.   

5.   W   razie   nieszczęśliwego   wypadku   podczas   pobytu   dziecka   w   oddziale   przedszkolnym   
opiekun   zobowiązany   jest   postępować   zgodnie   z   procedurami   dotyczącymi   wypadku   
obowiązującymi   w   placówce.   

4   



6.   W   salach   zajęć   powinna   być   zapewniona   temperatura   co   najmniej   +   18   C.   W   przypadku   
niemożności   zapewnienia   w   salach   zajęć   temperatury   co   najmniej   +   18   C,   dyrektor   
zawiesza   czasowo   zajęcia   po   powiadomieniu   organu   prowadzącego   szkołę.   

7.     W   oddziale   przedszkolnym   dzieciom   sprawdza   się   stan   czystości   głowy.   Zgoda   rodzica   
wyrażana   jest   na   cały   rok   szkolny.   

8.   W   oddziale   przedszkolnym   organizowane   są   zajęcia   dla:   

a)         dzieci   z   orzeczeniem   o   potrzebie   kształcenia   specjalnego;   

b)          dzieci   z   orzeczeniem   o   potrzebie   indywidualnego,   obowiązkowego,   rocznego   
przygotowania   przedszkolnego;   

c)          dzieci   z   opinią   o   potrzebie   wczesnego   wspomagania   rozwoju;   

d)         dzieci   z   orzeczeniem   o   potrzebie   zajęć   rewalidacyjno-wychowawczych.   

9.   Opiekę   nad   dzieckiem   niepełnosprawnym   organizuje   się   zgodnie   z   zapisami   w   Statucie   
Szkoły.   

§6   

Sprawowanie   opieki   nad   dzieckiem   poza   placówką   

  

1.           Oddział   przedszkolny   organizuje   dla   dzieci   różnorodne   formy   krajoznawstwa   i   turystyki     
w   oparciu   o   regulamin   wycieczek.   

2.          W   trakcie   zajęć   poza   placówką   opiekę   nad   dziećmi   sprawuje   nauczyciel,   któremu   
pomagają:   inny   nauczyciel   lub   pomocnik   obsługi.   

    

§7   

Zasady   przyprowadzania   i   odbierania   dziecka   z   oddziałów   przedszkolnych     

  

1.          Rodzice,   opiekunowie   prawni   lub   osoby   przez   nich   upoważnione,   przyprowadzają   dziecko     
z  oddziału  przedszkolnego,  są  odpowiedzialni  za  jego  bezpieczeństwo  w  drodze  do             
placówki   i   w   drodze   powrotnej.   

2.   Do  placówki  można  przeprowadzić  tylko  dziecko  zdrowe  –  bez  objawów  chorobowych.  Nie               
należy  przyprowadzać  dzieci  m.in.  kaszlących,  z  katarem,  z  podwyższoną  temperaturą  oraz             
jeśli  w  domu  przebywa  ktoś  na  kwarantannie  lub  w  izolacji.  W  przypadku  za istnienia               
uzasadnionego  podejrzenia,   że  dziecko  jest  chore  i  może  zarażać  inne  dzieci  nie  zostanie               
ono   wpuszczone     na   teren   przedszkola.   

3.           Rodzice/osoby   upoważnione   osobiście   powierzają   dziecko   nauczycielowi.   
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4.   Rodzice  odprowadzający  dziecko  nie  wchodzą  do  budy nku  szkoły.  Wejście  do  szatni              
oddziałów   przedszkolnych   znajduje   się   od   strony   placu   zabaw.   

5.   Dziecka  z  chorobą  zakaźną  nie  wolno  przyprowadzać  do  placówki.  W  takim  przypadku               
Rodzice  zobowiązani  są  natychmiast  powiadomić  nauczyciela,  który  zgłasza  ten  fakt            
dyrektorowi   szkoły.   

6.   W  przypadku  stwierdzenia  u  dziecka  wszawicy,  rodzice  zobowiązani  są  do             
natychmiastowego  odbioru  dziecka  z  placówki.  Dziecko  może  być  ponownie           
przyprowadzone  do  oddziału  przedszkolnego  po  całkowitym  wyczyszczeniu  głowy  przez           
rodzica,   co   stwierdza   obsługa   medyczna   szkoły.   

7.          Dziecko   odbierane   jest   przez   Rodziców   (prawnych   opiekunów).   

8.   Wydanie  dziecka  innym  osobom  może  nastąpić  tylko  w  przypadku  pisemnego  upoważnienia              
Rodziców  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  numeru  dowodu  osobistego  upoważnionej             
osoby.  Wypełnione  oświadczenia  Rodzice  przekazują  wychowawcy,  który  informuje  o  tym            
fakcie  innych  nauczycieli  sprawujących  opiekę  nad  dzieckiem  (może  być  to  upoważnienie             
stałe   znajdujące   się   w   Karcie   informacyjnej   lub   jednorazowe).   Upoważnienia   mogą   zostać     
w   każdej   chwili   odwołane   lub   zmienione.   Przechowywane   są   przez   wychowawców.   

9.   Rodzice  upoważniając  inną  osobę  ponoszą  odpowiedzialność  prawną  za  bezpieczeństwo            
dziecka  odbieranego  z  oddziału  przedszkolnego.  Wydanie  dziecka  nastąpi  po           
wcześniejszym   okazaniu   przez   taką   osobę   dowodu   osobistego.   

10.   Nauczyciel,  w  przypadku  wątpliwości  dot.  tożsamości,  ma  prawo  zweryfikować  dane  każdej              
osoby   odbierającą   dziecko.   

11.   Nauczyciel  może  odmówić  wydania  dziecka  w  przypadku,  gdy  stan  osoby  zamierzającej              
odebrać  dziecko  będzie  wskazywał,  że  nie  jest  ona  w  stanie  zapewnić  dziecku              
bezpieczeństwa  (np.  upojenie  alkoholowe,  agresywne  zachowanie).  Nauczyciel  ma          
obowiązek   zatrzymać   dziecko   do   czasu   wyjaśnienia   sprawy.   

12.       Informacja   Rodziców   dotycząca   zakazu   odbierania   dziecka   przez   jednego   z   rodziców   musi   
być   poświadczona   przez   orzeczenie   sądowe.   

13.   Rodzice  lub  inne  osoby  odbierające  dziecko  nie  wchodzą  na  teren  szkoły/oddziałów              
przedszkolnych.  Odbiór  osobisty  dziecka  następuje  przy  wejściu  do  szatni.  Chęć  odbioru             
dziecka   sygnalizuje   się   używając   domofonu.   

14.   Dziecko  należy  odebrać  o  godzinie  określonej  w  Karcie  zapisu  do  Oddziału  Przedszkolnego.               
Zajęcia   opiekuńczo   –   wychowawcze   kończą   się   o   godzinie   16.30.   

15.   W  przypadku  powtarzającego  się  spóźniania  Rodziców  /  opiekunów  prawnych  /osób             
upoważnionych  do  odbierania  dziecka  po  godzinach  pracy  oddziałów  przedszkolnych,           
Rodzice  otrzymują  w  pierwszej  kolejności  pismo  od  Dyrektora  szkoły.  Jeśli  sytuacja  nie              
ulega  poprawie,  Rodzice  wzywani  są  do  dyrektora  placówki  w  celu  poinformowania  o              
konsekwencjach  nie  wywiązywania  się  z  obowiązku  opieki  nad  dzieckiem.  Fakt  ten,  zgodnie              
z   prawem,   zgłaszany   będzie   instytucjom   zewnętrznym.   
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§8   

Zadania   nauczyciela   oddziału   przedszkolnego   

  

1.    Nauczyciel   odpowiada   za   bezpieczeństwo   i   zdrowie   powierzonych   mu   wychowanków.   

2.  Nauczyciel  tworzy  warunki  wspomagające  rozwój  dzieci,  ich  zdolności  i  zainteresowania.             
Dąży  do  pobudzenia  procesów  rozwojowych,  do  optymalnej  aktywizacji  dzieci  poprzez            
wykorzystanie   ich   własnej   inicjatywy.   

3.  Nauczyciel  wspiera  rozwój  aktywności  poznawczej  dziecka  nastawionej  na  poznanie           
samego   siebie,   otaczającej   rzeczywistości   społeczno-   kulturowej   i   przyrodniczej.   

4.  Planuje  i  prowadzi  pracę  dydaktyczno-wychowawczą  w  oparciu  o  wybrany  program             
wychowania   przedszkolnego   –   odpowiada   za   jego   jakość.   

5.  W  pracy  dydaktyczno  -  wychowawczej  współpracuje  z  psychologiem,  pedagogiem,  logopedą             
oraz   innymi   specjalistami.   

6.  Nauczyciel  prowadzi  dokumentację  swojej  pracy  przygotowuje  ocenę  gotowości  dziecka            
sześcioletniego   do   podjęcia   nauki   w   szkole.   

7.  Zgodnie  z  zasadą  indywidualizacji  i  podmiotowego  podejścia  do  dziecka,  nauczyciel  otacza              
indywidualną  opieką  każdego  z  wychowanków  i  dostosowuje  metody  i  formy  pracy  do  jego               
możliwości.   

8.  Nauczyciel  współpracuje  z  rodzicami  w  celu  ujednolicenia  oddziaływań           
wychowawczo-edukacyjnych,  przekazuje  informacje  rodzicom  na  temat  zachowania  i  rozwoju           
dziecka.   

10.  Nauczyciel  w  ciągu  roku  szkolnego  organizuje  zebrania  ogólne  z  rodzicami  oraz  spotkania               
indywidualne   w   miarę   potrzeb.   

  

§9     

Współpraca   z   rodzicami     

  

1.   Rodzice  we  wrześniu  zapoznają  się  ze  Statutem  Szkoły  Podstawowej  im.  Bolesława              
Chrobrego  w  Żórawinie,  Regulaminem  Oddziałów  Przedszkolnych  przy  Szkole          
Podstawowej  im.  Bolesława  Chrobrego  w  Żórawinie  oraz  innymi  dokumentami           
przedstawionymi   przez   wychowawców   na   pierwszym   zebraniu.   
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2.      Rodzice   najpóźniej   w   dniu   1   września   mają   obowiązek   wypełnić   oraz   złożyć   na   ręce   
wychowawcy   lub   w   sekretariacie   szkoły   dokument   Deklaracja   pobytu   dziecka   w   oddziale   
przedszkolnym.   

3.   Obecność  na  zebraniach  ogólnych  i  spotkaniach  indywidualnych  rodzice  potwierdzają            
własnoręcznym   podpisem.   

4.          Rodzice   biorą   udział   w   tworzeniu   Planu   współpracy   z   rodzicami.   

5.       Rodzice   mają   prawo   do:   

a) kontaktu  z  wychowawcą,  pedagogiem,  logopedą  i  dyrektorem  w  celu  uzyskania            
informacji,   przekazania   swoich   opinii   lub   rozwiązywania   problemów:   

b) uczestniczenia  w  zajęciach,  zebraniach,  uroczystościach,  warsztatach,  imprezach         
organizowanych  przez  oddział  przedszkolny,  szkołę  (w  czasie  pandemii  COVID  19            
regulują   to   osobne   procedury   bądź   zarządzenia   Dyrektora);   

c) przekazywania   pomysłów   i   opinii   wychowawcy,   Dyrektorowi,   Radzie   Pedagogicznej     
i   Radzie   Rodziców.   

8.   Rodzice   zobowiązani   są   do:   

a)    przestrzegania   prawa   wewnątrzszkolnego   oraz   zarządzeń   Dyrektora   szkoły   

b)  systematycznego  i  punktualnego  przyprowadzania  dziecka  do  oddziału  i  osobistemu            
przekazywania   go   pod   opiekę   wychowawcy.   

c)  zaopatrzenie  dziecka   w  odpowiednią  ilość  picia  i  jedzenia,  w  strój  dostosowany  do  aktualnej               
pogody  oraz  do  okoliczności  (uroczystość,  wycieczka  itp.),  wygodne  buty  zmienne  zapasowe             
ubranie  (bielizna,  spodnie,  koszulka,  bluza,  skarpetki),  codziennego  kontrolowania  plecaków  i            
usuwania   nieświeżej   żywności.   

d)   zapoznawania  się  z  informacjami  w  dzienniku  elektronicznym,  który  jest  głównym  kanałem              
przepływu   informacji   oraz   stroną   internetową   szkoły.   

e)   informowania  nauczycieli  o  każdorazowej  zmianie  numeru  telefonu  kontaktowego  i  adresu              
e-mail.   

f)   respektowania   uzgodnionych   na   pierwszym   zebraniu   form   oraz   ram   czasowych   kontaktu     
z   wychowawcą.   

g)   terminowego  wnoszenia  opłat  w  wysokości  i  według  zasad  ustalonych  przez  organ              
prowadzący   szkołę.   

9.   W  przypadku  stwierdzenia  u  dziecka  choroby  zakaźnej,  rodzice  zobowiązani  są  do             
natychmiastowego   poinformowania   o   tym   fakcie   wychowawcę   oddziału   lub   Dyrektora   szkoły.   

    

§   10   

Rekrutacja   do   oddziałów   przedszkolnych    
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1.          Rekrutację   do   oddziałów   przedszkolnych   przeprowadza   się   zgodnie   z   zasadami   zawartymi   
w   Regulaminie   pracy   komisji   rekrutacyjnej   i   postępowania   rekrutacyjnego.   

  

§   11   

Postanowienia   końcowe   

  

1.           Regulamin   wchodzi   w   życie   z   dniem   podpisania   zarządzenia.   

2.          Każda   zmiana   w   Regulaminie   wprowadzana   jest   w   formie   tekstu   jednolitego.   

  

Regulamin   wchodzi   w   życie   z   dniem   30.08.2021   r.   

    

                                                                                                           ZATWIERDZIŁ   

    

    ..................................................   

                                                                                                         DYREKTOR   SZKOŁY   
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