REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JÓZEFA GÓRSZCZYKA W PISARZOWEJ
I. Postanowienia ogólne
1. Oddział przedszkolny organizacyjnie podlega Dyrektorowi szkoły.
2. Oddział przedszkolny mieści się w budynku szkoły.
3. Praca oddziału przedszkolnego przebiega w oparciu o wybrany przez nauczyciela
program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły
i miesięczne plany pracy.
II. Cele i zadania oddziału przedszkolnego
1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy
psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
a) prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu
diagnozowania rozwoju wychowanków,
b) informowanie rodziców o zauważonych deficytach bądź uzdolnieniach
rozwojowych dziecka,
c) wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki)
wychowanka dla specjalistów z poradni psychologiczno – pedagogicznej,
d) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami
specjalistycznymi,
e) zapraszanie do oddziału przedszkolnego, na życzenie rodziców i nauczyciela,
specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami – obserwacja w
sytuacjach naturalnych,
f) indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy,
g) wspieranie dzieci z uzdolnieniami,
h) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci
i rodziców.
2. Zapewnienie opieki dzieciom, w tym niepełnosprawnym, odpowiednio do ich
potrzeb oraz możliwości szkoły.
3. Umożliwienie dzieciom
i religijnej poprzez:

podtrzymywania

tożsamości

narodowej,

etnicznej

a) organizowanie na wniosek rodziców bezpłatnej nauki religii,
b) zapewnienie opieki dzieciom niekorzystającym z nauki religii,
c) planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego
zwróceniem uwagi na obchodzone święta narodowe i religijne.
4. Zapewnienie
szkolnej.

warunków

umożliwiających

dzieciom

osiągnięcie

ze

gotowości

5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki
szkolnej.

6. Zadania i cele w oddziale przedszkolnym realizuje się poprzez:
a) wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym
środowisku,
b) uwzględnianie
indywidualnych
potrzeb
dziecka,
ze
szczególnym
uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
c) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych ,
d) wspieranie ich ciekawości, aktywności, samodzielności,
e) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,
f) motywowanie do osiągania celów,
g) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania
odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
h) rozwijanie wrażliwości moralnej:
 dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w swoim postępowaniu
i postępowaniu innych,
 traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,
 wyrażanie własnych myśli i przeżyć,
i) kształtowanie
umiejętności
obserwowania
zjawisk
zachodzących
w środowisku społecznym, przyrodniczym, kulturowym i technicznym,
j) rozbudzanie ciekawości poznawczej,
k) zachęcanie do aktywności badawczej,
l) rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej, ruchowej),
m) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,
n) rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do poprawnej relacji
z dziećmi i osobami dorosłymi,
o) podnoszenie i rozwijanie sprawności fizycznej dzieci – systematyczne
prowadzenie zabaw i ćwiczeń ruchowych, organizowanie spacerów
i wycieczek,
p) wyrabianie
czynności
samoobsługowych,
nawyków
higienicznych
i kulturalnych.
III. Organizacja pracy oddziału przedszkolnego
1. Organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny szkoły.
2. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku 5 godzin dziennie
(zgodnie z planem podanym do wiadomości rodziców). Tygodniowo – 25 godzin.
3. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy. Pobyt w świetlicy jest nieodpłatny.
4. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku 5 – 6 lat
zamieszkałe w obwodzie szkoły. W miarę wolnych miejsc przyjmowane mogą być
dzieci spoza rejonu szkoły.
5. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci czteroletnie na pisemną
prośbę rodziców i za zgodą Dyrektora.
6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

7. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, który
określa godziny m.in.:
a) schodzenia się i rozchodzenia dzieci,
b) posiłków,
c) zajęć, spacerów i zabaw.
Ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od pory roku i potrzeb
rodziców.
8. Główne zasady organizowania czasu przebywania dziecka w oddziale to:
a) organizowanie zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości
dzieci,
b) organizowanie gier, zabaw i innych zajęć ruchowych w pomieszczeniach
szkoły, na placu zabaw, na szkolnych boiskach lub w terenie,
c) organizowanie wycieczek oraz spacerów poza terenem szkoły,
d) odpowiednie wykorzystanie wyposażenia i możliwości szkoły,
e) umożliwienie skonsumowania drugiego śniadania przyniesionego z domu,
wypicia ciepłego napoju oraz spożycia obiadu opłaconego przez rodziców
w stołówce szkolnej.
9. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
10. Czas trwania jednego
przekraczać 30 minut.

zajęcia

dydaktyczno-wychowawczego

nie

może

11. W czasie pobytu w oddziale dzieci mogą korzystać z dodatkowych, bezpłatnych
zajęć religii.
12. Czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są
przeprowadzane 2 razy takie zajęcia.
13. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci mogą korzystać
z dodatkowych zajęć wspomagających ich rozwój, np. logopedycznych,
korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych i innych zgodnie z projektem
organizacji szkoły na dany rok szkolny.
14. Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty
ubezpieczenia ponoszą rodzice (do 30 września danego roku szkolnego).
15. Dzieci nie powinny przynosić do oddziału przedszkolnego własnych zabawek lub
innych rzeczy wartościowych. Oddział przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności
za przyniesione rzeczy.
16. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się na określonych niżej zasadach:
a) dzieci są przyprowadzane do sali i oddawane pod opiekę nauczyciela
osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów),

b) dzieci są odbierane osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów)
upoważnionych poprzez stosowny zapis w karcie przedszkolnej lub pisemne
upoważnienie (Załącznik nr 1); ustna informacja nie będzie honorowana,
c) w wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odbierane przez osobę poniżej
18 roku życia na pisemne oświadczenie rodziców (Załącznik nr 2),
d) rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego przez
upoważnioną przez nich osobę,
e) dla dobra innych dzieci, nie należy przyprowadzać dzieci chorych lub
podejrzanych o chorobę (z gorączką, kaszlem, zmianami skórnymi itp.) nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka wykazującego objawy choroby.
f) w przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani
są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły,
g) nauczycielom nie wolno podawać dzieciom leków. Lek może być podany
zgodnie z procedurą szkolną,
h) rodzice(prawni opiekunowie) zobowiązani są przestrzegać ustalonych godzin
przyprowadzania i odbierania dzieci,
i) w przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły nauczyciel
powinien:
 niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (opiekunami),
 zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców,
 w przypadku braku kontaktu z rodzicami mimo wyczerpania wszystkich
dostępnych możliwości kontaktu zawiadomić policję,
 sporządzić notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań, a następnie
przekazać ją Dyrektorowi Szkoły;
j) nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać dziecka do
domu,
k) w przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie
wskazującym na nietrzeźwość, nauczyciel powinien:
 niezwłocznie powiadomić pedagoga lub Dyrektora Szkoły,
 nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,
 wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,
 sporządzić notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań,
a następnie przekazać ją dyrektorowi szkoły,
 jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzić
odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie
jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję;
l) o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci (planie zajęć) rodzice(prawni
opiekunowie) informowani będą na pierwszym spotkaniu rodziców
z nauczycielem w nowym roku szkolnym oraz każdorazowo, pisemnie lub
ustnie, gdy nastąpią zmiany planu,
m) dzieci uczęszczające do oddziału mogą być zwolnione z zajęć tylko osobiście
przez rodziców(prawnych opiekunów).

IV. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego
1. Przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela
odpowiedzialnego za nie.

2. Po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela, ewentualnie
pracownika obsługi.
3. W czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy itp.) dzieci
znajdują się pod opieką nauczyciela oraz innego pracownika pedagogicznego
bądź pracownika obsługi (w zależności od liczby dzieci).
4. W oddziale przedszkolnym sprawuje się opiekę, dostosowując metody i sposoby
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb
środowiskowych z uwzględnieniem możliwości lokalowych szkoły.
5. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności
i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej
aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
6. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na
poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej
i przyrodniczej.
7. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany
program wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego jakość.
8. Planuje pracę w systemie miesięcznym.
9. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne
służące poznawaniu swoich wychowanków.
10. Nauczyciel przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym jest
możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę
gotowości dziecka do nauki w szkole.
11. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z psychologiem,
pedagogiem, logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą
w rozwiązywaniu problemów.
12. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczo – edukacyjnych.
13. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami (wg
harmonogramu szkoły) oraz w miarę potrzeb spotkania indywidualne.
14. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem
nauczania i regulaminem oddziału przedszkolnego.
15. Nauczyciel doskonali metody pracy z dziećmi, podnosi swoją wiedzę
pedagogiczną, rozwija i doskonali swój warsztat pracy, uczestniczy w różnych
formach doskonalenia zawodowego.

V. Prawa dzieci
1. Dzieci mają prawo do:
a) zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych (w szczególności
bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności społecznej),
b) zabawy jako podstawowej formy aktywności,
c) poszanowania godności osobistej,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań,
f) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
g) wychowania do akceptacji samego siebie i postawy szacunku do innych ludzi.

VI. Obowiązki dzieci
1. Dzieci zobowiązane są do:
a) współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki,
b) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom
współżycia społecznego,
c) szanowania wytworów innych dzieci,
d) szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
e) uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych,
f) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
g) kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych,
h) respektowania prawa innych osób do nietykalności cielesnej.

VII.

Prawa rodziców

1. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z treścią Statutu Szkoły oraz innych dokumentów dostępnych
na stronie internetowej szkoły,
b) pełnej informacji dotyczącej dziecka,
c) kontaktu z wychowawcą, pedagogiem, logopedą i dyrektorem w celu
uzyskania informacji, przekazania swoich opinii lub rozwiązywania problemów,
d) uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, uroczystościach, warsztatach,
imprezach organizowanych przez oddział przedszkolny (szkołę),
e) przekazywania uwag, pomysłów, opinii wychowawcy, Dyrektorowi, Radzie
Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
f) współuczestniczenia w życiu przedszkolnym, szkolnym.

VIII.

Obowiązki rodziców

1. Rodzice zobowiązani są do:
a) przestrzegania regulaminu oddziału przedszkolnego, rozkładu dnia
w oddziale,
b) systematycznego i punktualnego przyprowadzania dziecka do oddziału
i osobistego przekazywania go pod opiekę wychowawcy.
c) zaopatrzenia dziecka w niezbędne rzeczy i przybory do zajęć wg
aktualnych potrzeb związanych z realizacją programu nauczania
i wychowania,
d) systematycznego zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na
tablicy dla rodziców bądź na drzwiach wejściowych do szkoły, na stronie
internetowej szkoły oraz terminowego uzupełniania danych, podpisywania
deklaracji i druków zgody (np. na udział w wycieczce),
e) przestrzegania ustalonych terminów zebrań i konsultacji z nauczycielami.
f) rodzice zobowiązani są do jak najszybszego odebrania dziecka z oddziału
w sytuacji, gdy dziecko wykazuje oznaki choroby w czasie zajęć,
g) w interesie dziecka rodzice są zobowiązani do niezwłocznego
aktualizowania numerów telefonów kontaktowych i danych adresowych.
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Załącznik nr 1

Upoważnienie do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Pisarzowej
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki dziecka wraz z adresem zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko ojca/prawnego opiekunka dziecka wraz z adresem zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani upoważniamy następujące osoby do odbioru naszego
dziecka…………………………………………………………………………………………
z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pisarzowej
1. …………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko upoważnionego, nr dowodu osobistego, telefon)

2. …………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko upoważnionego, nr dowodu osobistego, telefon)

3. …………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko upoważnionego, nr dowodu osobistego, telefon)

4. …………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko upoważnionego, nr dowodu osobistego, telefon)

5. …………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko upoważnionego, nr dowodu osobistego, telefon)

Jednocześnie oświadczamy, iż bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej,
upoważnioną przez nas osobę.
……………………………………
miejscowość, data

............................................................
czytelny podpis rodziców lub opiekunów

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE RODZICA DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA
Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ OSOBĘ PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA
Oświadczam, że ………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby odbierającej dziecko)

będzie odbierał(a) z oddziału przedszkolnego moje dziecko ……………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Biorę odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka pod
opieką wskazanej przeze mnie osoby.

…………………………………..
miejscowość i data

……………………………………..
czytelny podpis rodziców lub opiekunów

