KONTRAKT RODZICE - PRZEDSZKOLE
Imię i nazwisko dziecka : .............................................................................................
PESEL : ............................

Data i miejsce ur. ...........................................................

Wspólnym celem rodziców i przedszkola jest wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, a w
szczególności dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W realizacji powyższego celu rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zobowiązują się do podjęcia i
utrzymywania przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu ścisłej współpracy z kadrą pedagogiczną.
Zasady pracy przedszkola określa: Statut oraz Program Autorski Przedszkola nr 2 „Odkrywam siebie i Świat”,
zatwierdzony do realizacji przez Kuratora Śląskiego (dokumenty znajdują się w Kąciku dla Rodziców).
Rodzice mają prawo do:
 bieżących informacji na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu ( zarówno osiąganych przez nie
sukcesów, jak i pojawiających się trudności) od nauczycieli i terapeutów
 udziału w „zespołach” udzielających dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 pobytu wraz z dzieckiem w przedszkolu, w czasie procesu adaptacyjnego, z przestrzeganiem ustalonych
wcześniej zasad i reguł
 uczestniczenia w życiu przedszkola:
- w zajęciach otwartych
- uroczystościach przedszkolnych
- wycieczkach, imprezach kulturalno – oświatowych
- posiadania swoich reprezentantów w Radzie Rodziców
 zgłaszania życzeń, próśb i skarg dotyczących funkcjonowania przedszkola u dyrektora placówki
i przedstawicieli rodziców (Rada Rodziców).
Rodzice zobowiązują się do:
 przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrym stanie zdrowia. Po dłuższej chorobie dostarczenia
zaświadczenia od lekarza, o możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola.
 dostarczenia pełnej dokumentacji medycznej dziecka, która umożliwi kontynuację skutecznej pracy
terapeutycznej, w przypadku zdiagnozowanych problemów rozwojowych
 przeprowadzania niezbędnych badań i konsultacji medycznych (okulistycznych, laryngologicznych,
audiologicznych, foniatrycznych, neurologicznych, psychiatrycznych itd.),
w przypadku pojawiania się trudności rozwojowych w okresie pobytu dziecka w przedszkolu
 przyjęcia aktywnej roli w procesie wychowawczym i terapeutycznym, pamiętając iż są kluczowym
elementem tego procesu :
- uczestniczyć w zebraniach ogólnych rodziców
- ćwiczyć wraz z dzieckiem w domu wg zaleceń specjalistów
- uczestniczyć w spotkaniach z terapeutami wg ustaleń indywidualnych
Rodzice wyrażają zgodę na:
 prowadzenia na terenie przedszkola badań i zajęć: psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych i
w zakresie rehabilitacji ruchowej, przez specjalistów zatrudnionych w placówce
 publikowania wizerunku dziecka w ramach konkursów i promocji placówki
Rodzice przyjmują do wiadomości, że:
 w przedszkolu nie będą podawane dziecku żadne leki!
Podpisy nauczycieli:

Podpis rodzica/prawnego opiekuna:

