
Załącznik nr 1 

PRZEDSZKOLE 

I CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

Celem wychowania przedszkolnego jest:  

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji. 

2. Budowanie systemu wartości, wychowywanie dzieci tak,  żeby lepiej orientowały się w 

tym co jest dobre, a co złe. 

3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie                      

w nowych, trudnych sytuacjach, łagodne znoszenie stresów i porażek. 

4. Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi. 

5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.  

6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa                    

w zabawach i grach sportowych. 

7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 

dla innych.  

8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. 

9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej, wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. 

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. 

11. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez 

rozbudzenie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie 

pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.  

Przedszkole realizuje cele wychowania przedszkolnego w następujących obszarach 

działalności edukacyjnej: 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i 

dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, 

wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.  

3. Wspomaganie rozwoju mowy i innych umiejętności komunikacji dzieci. 

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i 

rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

7. Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem. 

8. Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 

9. Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne. 



10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych. 

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń. 

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

Zadania przedszkola: 

1. Zapewnienie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Zapewnienie opieki wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji                                  

i bezpieczeństwa.  

3. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci                       

w przedszkolu.  

4. Organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki                               

i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci. 

5. Dostosowanie treści metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej do 

możliwości rozwojowych dziecka. 

6. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej polegającej na: 

 diagnozowaniu środowiska wychowanków, 

 rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych                               

i edukacyjnych dziecka   oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dziecka, 

 rozpoznawaniu przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka, 

działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, 

 wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami, 

 podejmowaniu działań profilaktyczno- wychowawczych wynikających                         

z programu wychowawczego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym 

zakresie, 

 prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, 

nauczycieli i rodziców, 

 wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno 

pedagogicznej dla dzieci, 

  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

7. Podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej. 

8. Pomoc dzieciom będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

9. Na bieżąco informowanie rodziców o postępach dziecka.  

10. Wspólnie z rodzicami uzgodnienie kierunków i zakresu zadań realizowanych przez 

przedszkole. 

11. Planowanie pracy z dziećmi zgodnie z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego. 



12. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i dokumentowanie tych obserwacji  

13. Prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci, nauczycieli, rodziców. 

14. Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnoza 

przedszkolna). 

15. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

16. Zaznajomienie nauczycieli przedszkola z podstawą programową kształcenia 

ogólnego dla szkół podstawowych z zakresu I etapu edukacyjnego, zwłaszcza 

pierwszej klasy szkoły podstawowej.  

Zadania, o których mowa są realizowane z: 

1. z rodzicami, 

2. nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, 

3. poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

5. organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: 

1. rodziców wychowanka,  

2. dziecka, 

3. dyrektora przedszkola, 

4. nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem, 

5. pielęgniarki, środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 

6. poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

7. pomocy nauczyciela, 

8. pracownika socjalnego, 

9. asystenta rodziny, 

10. kuratora sądowego.  

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z dzieckiem oraz w formie: 

1. zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2. zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

3. porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców,  

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na 

rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

dziecka oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka 

wynikających w szczególności z: 

1. niepełnosprawności, 

2. niedostosowania społecznego, 

3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4. szczególnych uzdolnień, 

5. specyficznych trudności w uczeniu się, 

6. zaburzeń komunikacji językowej, 

7. choroby przewlekłej, 



8. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

9. niepowodzeń edukacyjnych, 

10. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

11. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

12. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

13. Objęcie dziecka dodatkowymi zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, 

specjalistycznymi, logopedycznymi, psychologicznymi wymaga zgody rodziców.  

14. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

15. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.                          

W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 dzieci.  

16. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które 

powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. W zajęciach nie 

powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż 4 osoby.  

17. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania 

mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań              

i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań                

i uzdolnień dzieci.  

18. Działania pedagogiczne prowadzone w przedszkolu mają na celu obserwację 

pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki                    

w szkole (diagnoza pedagogiczna).  

19. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno- pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy lub 

specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy                     

z dzieckiem i informują o tym dyrektora. 

20. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup lub 

specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w 

trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem- jeżeli stwierdzi taką potrzebę.  

21. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich 

udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

Dyrektor o potrzebie objęcia dziecka pomocą niezwłocznie informuje na piśmie jego 

rodziców.  

22. Wychowawca grupy lub dyrektor planując udzielanie dziecku pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej współpracuje z rodzicami dziecka oraz (w zależności 

od potrzeb) z innymi nauczycielami, wychowawcami grup i specjalistami 

prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.  

23. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji                

w tym zakresie regulują odrębne przepisy.  

 
Podtrzymanie u dzieci poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 
religijnej 



 
Przedszkole umożliwia dzieciom potrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
religijnej i językowej poprzez: 

1. Prowadzenie zajęć w języku polskim. 
2. Wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, geografią i kulturą 

naszego kraju i regionu. 
3. Pielęgnowanie tradycji narodowych i regionalnych. 
4. Prowadzenie nauczania religii (katechezy) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla 

dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie w formie oświadczenia 
takie życzenie. Dzieci nie uczęszczające na katechezę mają w tym czasie 
zapewnioną opiekę innego nauczyciela. 

 
Sposób realizacji celów i zadań przedszkola : 
 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a także 
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w oparciu o podstawę programową 
wychowania przedszkolnego. 

2. Realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod                 
i organizacji pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej uwzględniających wiek, 
potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, z uwzględnieniem warunków lokalowych w 
szczególności: 

 tworzenie sytuacji zadaniowych zaspakajających naturalne potrzeby dzieci do 
komunikowania się z innymi poprzez słowo, gest i ruch, dźwięk i muzykę, 
barwę i kształt oraz liczbę, 

 wdrażanie dzieci do dokonywania wyborów poprzez stosowanie systemu ofert 
edukacyjnych, 

 organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach, z zastosowaniem 
różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy, 

 organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających 
nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz 
wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej- 
werbalnej, plastycznej, ruchowej i muzycznej, 

 ukazywanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury                          
i tradycji narodowej i regionalnej, 

 upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec zagadnień ochrony przyrody, 

 upowszechnienie wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec zachowania bezpieczeństwa i zasad poruszania 
się po drodze, 

 na życzenie rodziców organizowanie nauki religii i innych zajęć dodatkowych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

 rozbudzanie zainteresowań dzieci do posługiwania się językiem obcym 
nowożytnym  

3. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:  

 pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu 
wczesnej interwencji specjalistycznej, 

 systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych                          
i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznanie rodziców z podstawą 
programową 

 informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie 
ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na 
jakie natrafią, 

 zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. 
wspólne organizowanie uroczystości, konkursy, w których biorą udział dzieci, 



 upowszechnianie wiedzy pedagogiczno- psychologicznej w różnych formach, 
pedagogizacja rodziców, 

4. Przygotowanie dziecka do nauki w szkole poprzez: 

 wspomaganie rozwoju i wczesnej edukacji dzieci od 3 r.ż. do rozpoczęcia 
nauki w klasie pierwszej, 

 tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości 
szkolnej”, wspomaganie edukacji  matematycznej, gotowości do nauki 
czytania i pisania, 

 rozbudzanie twórczych przejawów wszelkiej działalności sprzyjającej 
rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

 kształtowanie umiejętności społecznych dzieci poprzez przyswajanie 
ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i ich przestrzeganie, 

 kształtowanie umiejętności i sprawności ruchowych podnoszących sprawność 
motoryczną, manualną, usprawnianie analizatorów oraz stwarzanie sytuacji 
sprzyjających formułowaniu poprawnych i zrozumiałych dla otoczenia 
wypowiedzi.  

5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka 
W przedszkolu organizuje się zajęcia specjalistyczne w miarę posiadanych środków: 

 korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający 
przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej, 

 logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, które utrudniają naukę. Zajęcia 
realizuje nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii. 

6. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w rocznym 
planie rozwoju placówki w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola. 

7. Przedszkole, w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg 
wychowania i kształcenia dzieci przestrzega zalecane warunki i sposoby realizacji 
zagospodarowania czasu przebywania dzieci w placówce w rozliczeniu tygodniowym. 

 
  

II OPIEKA NAD DZIEĆMI 
 

 
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie 
zajęć poza przedszkolem 
 

1. Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie 5 lub 9,5 godzin pobytu                         
w placówce (zgodnie z podpisaną przez rodziców umową) oraz w trakcie zajęć poza 
terenem przedszkola, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dzieci 
ich możliwości rozwojowych oraz potrzeb. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy 
dydaktyczno- wychowawczych i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział 
przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu. 

3. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, a w uzasadnionych 
przypadkach dwóm nauczycielom. 

4. W uzasadnionych organizacją pracy przedszkola przypadkach, może nastąpić 
zmiana wychowawcy.  

5. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć obowiązkowych w przedszkolu, a także 
poza jego terenem, w czasie ustawowych godzin pracy, odpowiedzialny jest 
nauczyciel. W wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może 
sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora. 

6. Za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe organizowane w 
przedszkolu odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia dodatkowe. Osoba ta 
ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci.  



7. Za bezpieczeństwo dzieci podczas uroczystości organizowanych z udziałem rodziców 
lub dziadków opiekę nad dziećmi przejmują rodzice lub dziadkowie po części 
artystycznej i złożeniu życzeń. 

8. Na zajęciach warsztatowych opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. 
9. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez, uroczystości, festynów organizowanych 

poza godzinami pracy przedszkola odpowiedzialni są rodzice bądź opiekunowie 
dziecka.  

10. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel 
zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.  

11. W trakcie zabaw, spacerów, wycieczek poza teren przedszkola nauczyciel powinien 
zapewnić dodatkową opiekę. Na każde 15 dzieci powinien przypadać przynajmniej 
jeden opiekun, a poza miejscowością 1 opiekun przypada na 10 dzieci. Ponadto 
nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym 
i zapoznania z nim dzieci przed wyjściem w teren.  

12. Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego nauczyciel upewnia się czy plac 
zabaw został sprawdzony przez osobę do tego wyznaczoną. 

13. Zasady organizacji i planowania wycieczek określa regulamin (załącznik nr 1). 
14. Wyjścia nauczyciela z grupą dzieci poza teren przedszkola odnotowywane są                     

w zeszycie wyjść. 
15. Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają dzieci codziennie przebywają na 

powietrzu. 
16. W salach zajęć temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +15˚C.                        

W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć temperatury +15˚C dyrektor 
może czasowo zawiesić zajęcia, po zawiadomieniu organu prowadzącego 
przedszkole.  

17. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura 
zewnętrzna mierzona o godzinie 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających 
zawieszenie wynosi –15˚C lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na 
danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.  
 

 
Zasady organizacji zastępstw za nieobecnego nauczyciela: 

1. Zastępstwo za nieobecnego nauczyciela sprawuje drugi nauczyciel wyznaczony 

przez dyrektora. 

2. Zastępstwa odnotowywane są w rejestrze zastępstw i w dzienniku zajęć przedszkola. 

3. W trakcie realizowania zastępstw praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza 

prowadzona jest w oparciu o obowiązujące w danej grupie miesięczny plan pracy.  

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola : 

1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach pracy placówki 

zgodnie z arkuszem organizacji zatwierdzonym przez organ prowadzący. Dzieci 

przebywają w przedszkolu 5 godzin dziennie (realizacja podstawy programowej) lub 

9,5 godziny dziennie     ( zgodnie z podpisaną przez rodziców umową).  

2. Wszystkie dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godziny 

wyznaczonej w ramowym rozkładzie dnia dla poszczególnych oddziałów. Rodzice 

(prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola oraz są 

odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do 

domu.  



3. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je 

do pobytu w przedszkolu, a następnie wprowadzić dziecko do sali. Od momentu 

wejścia dziecka do sali odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi nauczyciel.  

4. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi.                 

Od momentu wyjścia dziecka z sali (lub z placu zabaw) odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.  

5. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż rodzicom, ale tylko takiej, 

która ukończyła 18 lat. Rodzice w takim przypadku składają upoważnienie na piśmie i 

ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. Upoważnienie 

takie jest ważne przez rok szkolny, może jednak w każdej chwili zostać odwołane lub 

zmienione.  

6. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer 

dowodu osobistego. Upoważnienie musi być podpisane własnoręcznie przez 

rodziców (prawnych opiekunów) . 

7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 

dziecku bezpieczeństwa.  

8. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie 

powiadomiony dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel jest zobowiązany do 

podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami 

dziecka.  

9. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel 

ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka. W przypadku, gdy 

pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu ich 

pobytu, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę. Po 

upływie tego czasu powiadamia komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się 

z rodzicami. W przypadku takiej sytuacji, nauczyciel sporządza notatkę z podjętych 

działań i o zdarzeniu powiadamia dyrektora.  

10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe.  

Zasady bezpieczeństwa i zdrowia dziecka obowiązujące w przedszkolu: 

1. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka,                  

a w przypadku otrzymania informacji o jego chorobie w trakcie jego pobytu w 

placówce, do niezwłocznego odebrania dziecka.  

2. W przypadku choroby zakaźnej lub pasożytniczej (np. wszawica) u dziecka rodzice 

zobowiązani są powiadomić o niej dyrektora, a po każdej chorobie zakaźnej 

przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do pobytu w przedszkolu. 

3. W przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie poza udzielaniem 

pomocy w nagłych wypadkach i badaniami profilaktycznymi, na które rodzice 

wyrażają pisemną  zgodę. W przypadku konieczności udzielenia pomocy lekarskiej, o 

zdarzeniu niezwłocznie informujemy rodziców.  

4. W uzasadnionych przypadkach (nagłe pogorszenie się stanu zdrowia, zagrożenia 

życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. 

Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do 

czasu pojawienia się rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, 

którzy towarzyszą dziecku.  



5. Nauczyciel w wyjątkowych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dziecka, w 

przypadku chorób przewlekłych może podać dziecku np. enzymy trawienne.  

6. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o 

wypadku jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić mu niezwłocznie 

pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie zobowiązany 

jest powiadomić dyrektora przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i 

zabezpieczyć miejsce wypadku.  

7. W przypadku zatrucia pokarmowego lub choroby zakaźnej na terenie przedszkola 

dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora 

sanitarnego. 

III ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w 

zbliżonym wieku. 

2. Przedszkole jest placówką 3-oddziałową, przy czym każdy oddział przebywa w 

przedszkolu 5 godzin i  w tym czasie prowadzi bezpłatnie działalność opiekuńczo – 

wychowawczo – dydaktyczną. W przedszkolu przebywają również dzieci zgłoszone 

na 9,5 godziny (zgodnie z podpisaną przez rodziców umową), w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla 

przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2; 

3. Przedszkole nie prowadzi żywienia, a dzieci  zgłoszone na pobyt 9,5 godzinny oraz 

dzieci chętne do korzystania z obiadów korzystają z posiłków przygotowywanych i 

dostarczanych z kuchni Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego lecz spożywają je w sali 

przedszkolnej. 

4. Dzienną stawkę żywieniową ustala Dyrektor Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego  

w porozumieniu z intendentem, a następnie zostaje ona zatwierdzona przez 

Burmistrza Wolsztyna. 

5. Opłaty za żywienie uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) na konto Przedszkola 

podane w podpisanej umowie. 

6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, stawka żywieniowa i opłata za 

świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, 

podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności, począwszy od dnia, w którym do 

godziny 8.00 skutecznie powiadomiono przedszkole o nieobecności dziecka. 

(rozporządzenie do góry dopisać) 

7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

8. Dziecko niepełnosprawne może zostać przyjęte do przedszkola, o ile stopień i rodzaj 

niepełnosprawności pozwala na zapewnienie przez przedszkole odpowiednich 

warunków rozwoju (przygotowanie kadry, zmniejszona liczebność oddziału, 

odpowiednie warunki lokalowe). 

9. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, jeżeli rodzic nie przedłoży orzeczenia 

PPP-P o stopniu niepełnosprawności, dziecko takie traktowane jest jak dziecko 

pełnosprawne. 

10. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od dnia 1 września do 31 sierpnia z 

wyjątkiem przerw w miesiącach wakacyjnych.  

11. Przerwa wakacyjna ustalona jest przez dyrektora przedszkola i zatwierdzana w 

arkuszu organizacyjnym pracy przedszkola. W tym czasie istnieje możliwość 

zapewnienia dzieciom opieki ze strony innego przedszkola na terenie gminy.  



12. Przedszkole jest czynne 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

13. Przedszkole jest nieczynne: 

 w soboty i niedziele, z wyjątkiem dni, w których organizowane są imprezy 

środowiskowe i integracyjne, 

 we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy, 

 podczas letniej przerwy wakacyjnej, z wyjątkiem pełnienia dyżuru zgodnie                   

z ustaleniami organu prowadzącego 

14. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor może podjąć decyzje                                

o zmniejszeniu liczby oddziałów. 

15. W okresie absencji nauczycieli, dyrektor przedszkola może podjęć decyzje                                

o dzieleniu grup dziecięcych. 

16. Zarówno w sytuacji wymienionych w punktach 14 i 15 liczba dzieci po połączeniu                

w oddziałach nie może przekraczać 25 i opiekę nad grupą sprawuje nauczyciel. 

17. Podstawy organizacji pracy przedszkola określa: 

- arkusz organizacji przedszkola, 

- roczny plan pracy przedszkola, 

- ramowy rozkład dnia . 

18. Szczegółową organizację pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej                       

w danym roku szkolnym określa projekt organizacji przedszkola opracowany przez 

dyrektora przedszkola. 

19. Projekt organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole. 

20. W projekcie organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: czas pracy 

poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. 

21. Dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, zatwierdzony przez organ 

prowadzący uwzględnia realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i wynosi 5 godzin dziennie: co najmniej 1/5 czasu należy 

przeznaczyć na zabawę swobodną, co najmniej 1/5 czasu na pobyt w ogrodzie, 

parku na gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, najwyżej 1/5 czasu na zajęcia 

dydaktyczne, 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować. 

22. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym 

planie pracy przedszkola. 

23. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 

na wniosek rady pedagogicznej.  

24. Ramowy rozkład dnia zawiera m.in.: godziny pracy poszczególnych oddziałów, 

rodzaje zajęć organizowanych w celu realizacji podstawy programowej oraz 

wspierania rozwoju dziecka, godziny posiłków. 

25. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

26. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu prowadzone są zajęcia 

dodatkowe wynikające z zainteresowań dzieci. 

27. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje dla dzieci naukę religii. Rodzice 

pisemnie wnioskują o udział dzieci w tych zajęciach. 

28. Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu dokumentowane są wpisami do 

dzienników zajęć przedszkola poszczególnych oddziałów lub  odrębnych dziennikach 

zajęć specjalistycznych. 

29. Za organizację zajęć dodatkowych w przedszkolu odpowiedzialny jest dyrektor. 

Dyrektor, aby zorganizować prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolu może: 



 powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym                            

w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami, 

 zatrudnić nowych nauczycieli posiadających odpowiednie kompetencje                     

do prowadzenia konkretnego typu zajęć, 

 podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć, co nie 

zwalnia dyrektora przedszkola  z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieciom i opieki nad nimi. 

30. Zajęcia dodatkowe oprócz religii są płatne przez rodziców wg umów podpisanych 

przez rodziców z firmą prowadzącą dane zajęcia. 

31. Dyrektor podpisuje z firmą prowadzącą umowę na wynajem sali do  prowadzenia 

zajęć dodatkowych. 

32. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosi: 

 z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 min. 

 z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 min. 

33. Przedszkole może organizować dla dzieci różne formy krajoznawstwa i turystyki. 

Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 

dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 

34. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość korzystania                         

z ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty 

ubezpieczenia ponoszą rodzice. O wyborze firmy ubezpieczeniowej i wszystkich 

formalnościach związanych z ubezpieczeniem dzieci decydują rodzice na pierwszym 

zebraniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.   

 

 

 

 

 

 

 

 


