PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLNYCH RODZICÓW
Rodzice mają prawo do:
 zapoznania się z programem
oraz zadaniami wynikającymi
z koncepcji pracy przedszkola
i planów pracy w danym oddziale,
 uzyskiwania na bieżąco rzetelnej
informacji na temat aktualnego stanu
rozwoju,
postępów,
trudności
edukacyjnych oraz zachowania dziecka,
 uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego
dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio
wspomagać,
 uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych
oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 zgłaszania uwag na temat funkcjonowania przedszkola,
z zachowaniem drogi służbowej: dyrektor - organ prowadzący
– organ nadzorujący,
 wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola
organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną
poprzez swoje przedstawicielstwo - Radę Rodziców.
Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
 przestrzeganie statutu,
 zaopatrzenie dziecka w niezbędne
przedmioty, przybory i pomoce,
 respektowanie uchwał rady
pedagogicznej i rady rodziców,
 przyprowadzanie
i
odbieranie
dziecka z przedszkola osobiście lub przez
upoważnione przez rodziców osoby dorosłe zgłoszone
nauczycielce na piśmie zapewniające dziecku pełne
bezpieczeństwo,

 przyprowadzanie dziecka do sali i odbierania bezpośrednio
od nauczycielki,
 terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka
w przedszkolu – do 10 dnia każdego miesiąca,
 przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego i czystego
dziecka,
 informowanie
o
przyczynach
nieobecności
dziecka
w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach
pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 rodzice dzieci podlegających obowiązkowi rocznego
przygotowania przedszkolnego zobowiązani są zapewnić
regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola,
 wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej
dziecka,
 przyprowadzania dziecka do przedszkola do godziny 8.30,
 angażowanie się na zasadzie partnerstwa w działania
podejmowane przez przedszkole,
 poświęcanie czasu i uwagi swoim dzieciom w przedszkolu
w celu wzmocnienia działań opiekuńczych i dydaktycznowychowawczych,
 śledzenie na bieżąco ogłoszeń i komunikatów na tablicy
ogłoszeń w przedszkolu oraz zamieszczanych na stronie
internetowej placówki: www.pp6.rzeszow.pl,
 uczestniczenie w zebraniach ogólnych, grupowych, zajęciach
otwartych i uroczystościach przedszkolnych.

RODZICE I NAUCZYCIELE
ZOBOWIĄZANI SĄ WSPÓŁDZIAŁAĆ ZE SOBĄ
W CELU SKUTECZNEGO
ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZEGO
NA DZIECKO I OKREŚLANIA DROGI
JEGO INDYWIDUALNEGO ROZWOJU.

