
 
Załącznik do uchwały nr 20/2012/2013  

rady pedagogicznej z dnia 2 lipca 2013 roku 

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 
 

§ 87 

 

CELE I ZADANIA 
 

1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub 

w innej formie wychowania przedszkolnego.  

2. Obowiązek, o którym mowa w pkt.1, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. 

3. Rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego objęte są również wszystkie 

dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczną nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 

2013/2014. 

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej 

szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

5. W roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I, należy 

przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna). 

6. W szkole zorganizowany jest oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6 - letnich,  

w którym:  

a) realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę 

programową wychowania przedszkolnego, 

b) zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez 

organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie,  

c) zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00, a kończą o godz.13.00, 

d) przeprowadza się rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 

e) zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 

7. Celem oddziału przedszkolnego jest: 

a) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych 

warunków dla prawidłowego ich rozwoju. 

b) stymulowanie rozwoju wychowanka. 

c) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi 

otaczającego go świata. 

d) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

e) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 

 

8. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz 

rozwijanie ich sprawności ruchowej, 

b) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi 

uczuciowej z rodziną, 



c) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, w tym nabywanie umiejętności  

i kreślenia symboli graficznych,  

d) integrowanie treści edukacyjnych, 

e) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej 

inicjatywy, 

f) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka, 

g) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

h) podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej, 

i) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku 

szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły. 

  

9. Oddział przedszkolny dostosowuje zajęcia do możliwości rozwojowych dzieci,  

a w szczególności organizuje: 
 

a) na życzenie rodziców zajęcia dodatkowe, 

b) zajęcia indywidualne, za zgodą organu prowadzącego, 

c) zajęcia wskazane w orzeczeniu poradni pedagogiczno – psychologicznej o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju ucznia, np. zajęcia logopedyczne. 

10. Czas trwania zajęć dodatkowych nie może przekraczać 30 minut. 

11. Szkoła organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci 

nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 
 

§ 88 
 

ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI 

ZAPEWNIAJĄCE IM BEZPIECZEŃSTWO 
 

1. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych  

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale oraz  

w trakcie zajęć poza terenem, 

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym 

jak i psychicznym, 

c) stosuje w swoich działaniach przepisy bhp i ppoż., 

d) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami 

specjalistycznymi, zapewniając w miarę możliwości i potrzeb konsultację i pomoc. 

2. Rodzice poinformowani są o godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych. 

3. W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym i w trakcie zajęć poza terenem szkoły 

bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel. 

4. Podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt w kinie, 

teatrze, dyrektor zobowiązuje nauczyciela oddziału do uczestnictwa, a także - poszerza 

opiekę o wyznaczonych pracowników lub rodziców tak, aby jedna osoba odpowiadała za 

bezpieczeństwo 10 dzieci. 

a) wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika 

wycieczki na druku „Karta wycieczki”, 



b) rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce. dopuszcza 

się wprowadzenie druku „Zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w wycieczce”, 

c) jeżeli dzieci będą przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym. 

5. Przed każdym wyjściem na teren zabaw, teren oraz sprzęt do zabaw musi być sprawdzony 

przez pracownika szkoły. 

6. Jeżeli miejsce w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nich 

zabawek, sprzętu, urządzeń technicznych lub innych zjawisk może stwarzać zagrożenie 

dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub 

przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia i niezwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły. 

7. Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej 

dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich 

różnorodność: 

a) w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewniony odpoczynek, 

ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające w formie przystosowanej do wieku  

i potrzeb, 

b) gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na 

powietrzu, 

c) dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków 

rozwojowych oraz środowiska rodzinnego; w przypadku spostrzeżenia konieczności 

pomocy materialnej lub innej zgłasza problem dyrektorowi i w porozumieniu z nim 

podejmuje działania w kierunku pomocy lub interwencji w powołanych do tego 

instytucjach. 

8. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez 

rodziców (prawnych opiekunów). 

a) obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do oddziału jest przekazanie go 

bezpośrednio nauczycielowi, 

b) opieka nad dzieckiem sprawowana jest od chwili przekazania go nauczycielowi, do 

chwili odebrania przez rodzica (prawnego opiekuna) lub osobę upoważnioną, 

zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

9. Dziecko należy odebrać punktualnie po zakończeniu zajęć dydaktycznych. 

a) Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie o czasie 

i przyczynie ewentualnego spóźnienia, 

b) w przypadku nieodebrania dziecka i braku informacji o spóźnieniu, nauczyciel 

podejmuje próbę telefonicznego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami), 

c) w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można 

uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), dziecko 

oczekuje na ich przybycie w świetlicy szkolnej przez jedną godzinę, 

d) po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożności 

skontaktowania się z rodzicami. 

10. Zakaz rodzica dotyczący nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

potwierdzony przez orzeczenie sądowe. 

11. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka przez osoby nieupoważnione, 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica (opiekuna prawnego) i policję. 



12. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi 

lekarskie bez uprzedniego porozumienia się z rodzicami (prawnymi opiekunami),  

z wyjątkiem przypadków wymagających natychmiastowej interwencji lekarza z uwagi 

na zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka – decyzję podejmuje lekarz lub ratownik 

medyczny. 

13. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela. 
 

§ 89 
 

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora szkoły. 

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 wychowanków. 

3. Liczbę oddziałów określa organ prowadzący. 

4. Oddziały przedszkolne prowadzą nauczanie i wychowanie w oparciu o podstawę 

programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

5. Dzienny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin. 

6. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

7. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb 

i możliwości psychofizycznych dzieci.  

8. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela 

prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 

9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb  

i zainteresowań dzieci. 

 

§ 90 
 

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. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany program 

rocznego przygotowania przedszkolnego. 

4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem, 

logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.  

5. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące 

poznawaniu swoich wychowanków. 

6. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie informować rodziców o zadaniach 

wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w oddziale przedszkolnym, a także 

o sukcesach i kłopotach ich dzieci. 

7. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania. 

8. Nauczyciel ma obowiązek organizować spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi). 

§ 91 



PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW  

1. Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawie wychowania i nauczania dzieci. 

2. Rodzice mają prawo uzyskiwania informacji dotyczących dziecka na zebraniach 

szkolnych oraz w czasie  indywidualnych rozmów z nauczycielem. 

3. Rodzice mają obowiązek ubezpieczyć swoje dziecko na dany rok szkolny oraz zakupić 

pomoce i przybory szkolne. 

4. Obowiązkiem rodziców jest zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia oraz 

bezpieczne dojście i powrót ze szkoły.  

5. Osobami upoważnionymi do odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego są rodzice 

(prawni opiekunowie) lub osoby dorosłe upoważnione przez rodziców, które mogą 

przejąć odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dzieci. 

6. W sytuacjach wyjątkowych, których nie można przewidzieć (np. złe warunki 

atmosferyczne, awarie pojazdów, inne zdarzenia losowe), rodzice lub prawni 

opiekunowie mogą osobiście wskazać osobę odbierającą ich dziecko, która musi okazać 

dowód tożsamości. 

7. Dzieci nie wydaje się osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach szkoła prosi  

o interwencję służby porządkowe. 

§ 92 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

1. Wiek dziecka uprawnionego do zajęć w oddziale przedszkolnym określa ustawa. 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania przedszkolnego są 

obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału 

przedszkolnego, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. 

3. Zapisy do oddziału przedszkolnego prowadzi dyrektor placówki. 

4. Dzieci powinny być zapisane do oddziału przedszkolnego w terminie od 1 stycznia do 10 

czerwca roku rozpoczęcia zajęć. 

5. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza dyrektor szkoły formie pisemnego ogłoszenia 

dla rodziców umieszczonego na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły, 

podając termin składania przez rodziców wniosków dziecka do oddziału przedszkolnego. 

6. Przy rekrutacji do oddziału przedszkolnego nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszenia 

dziecka. 

7. W przypadku większej liczby kart zgłoszeń dzieci niż liczba miejsc w oddziale 

przedszkolnym, dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą:  

a) wicedyrektor szkoły, 

b) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej. 

8. Dyrektor szkoły oraz Komisja rekrutacyjna, przyjmując dzieci do oddziału 

przedszkolnego kieruje się kryteriami określonymi w niniejszym statucie.  

9. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci podlegające 

obowiązkowi przygotowania przedszkolnego. 

10. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci:  

a) matek lub ojców samotnie je wychowujących, 



b) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do 

samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, 

c) umieszczone w rodzinach zastępczych.  

11. Dyrektor szkoły jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w której obwodzie 

dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku przygotowania przedszkolnego. 

 

§ 93 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW  

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, 

przepisów oświatowych oraz niniejszego statutu, a w szczególności prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego 

zgodnie zasadami higieny umysłowej, 

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 

c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 

d) poszanowania jego godności osobistej, 

e) poszanowania jego własności, 

f) partnerskiej rozmowy na każdy temat, 

g) akceptacji jego osoby, 

h) doświadczania konsekwencji własnego zachowania. 

  

2. Wychowanek ma obowiązek: 

a) zgłaszać niedyspozycje zdrowotne, 

b) nie przeszkadzać innym w zabawie, 

c) po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy, 

d) dzielić się zabawkami z rówieśnikami, 

e) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów, 

f) zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy, 

g) nie oddalać się od grupy. 

 
 


