
ZAŁĄCZNIK NR 6 - „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE” 

 

§1 

1. Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 

przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1) Udzielają dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

2) Organizują opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, 

3) Umożliwiają dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej, 

4) Wspomagają indywidualny rozwój dziecka oraz rodzinę w wychowaniu dziecka i 

przygotowaniu go do nauki w szkole. 

§2 

1. Nauczyciele uczący w oddziałach przedszkolnych wchodzą w skład rady pedagogicznej szkoły. 

§3 

1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych tworzą radę rodziców. 

2. Przedstawiciele rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wchodzą w 

skład szkolnej rady rodziców i rady szkoły. 

§4 

1. W szkole tworzy się oddziały przedszkolne dla dzieci 5 i 6 letnich, w tym oddziały 

integracyjne. 

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25, a w oddziale integracyjnym 

-  20, w tym do 5 niepełnosprawnych. W przypadku, gdy wśród dzieci niepełnosprawnych 

znajduje się dziecko z autyzmem, liczba dzieci niepełnosprawnych powinna wynosić 

maksymalnie 3. 

§5 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest 

na podstawie programu wychowawczego. 

2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności umuzykalniających, nauki 

religii, nauki języka obcego, zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych powinien być 

dostosowany do możliwości dzieci i wynosi około 30 minut. 

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziałach przedszkolnych określają 

odrębne przepisy. 

§6 

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

arkusz organizacji szkoły. 



§7 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły 

na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, 

zasady określanej w §5 oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę 

nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowań dzieci. 

§8 

1. Oddziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok, z uwzględnieniem przerw w pracy szkoły. 

2. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego, w tym przeznaczony na realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, wynosi 5 godzin. 

§9 

1. Dyrektor szkoły powierza poszczególne oddziały opiece jednego nauczyciela. 

2. W oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczyciela posiadającego specjalne 

przygotowanie pedagogiczne. 

3. W miarę możliwości w oddziałach przedszkolnych – zwłaszcza integracyjnych – zatrudnia się 

pomoc wychowawcy. 

§10 

Do zadań nauczyciela należy: 

1) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania 

dzieci, zgodnie z §24 Statutu szkoły, 

2) zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z zadaniami wynikającymi z programu 

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, 

3) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu i rozwoju dziecka, 

4) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz ponoszenie 

odpowiedzialności za jej jakość, 

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną, 

7) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej – z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie 

przez dziecko – nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,  

8) przeprowadzenie diagnozy dojrzałości szkolnej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§11 

1. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie Regulaminu 

rekrutacji. 

§12 



Dyrektor szkoły przy współpracy z nauczycielami zapewnia dzieciom opiekę według następujących 

zasad: 

1) w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły opiekę nad dziećmi sprawują osoby 

prowadzące zajęcia, 

2) w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę za bezpieczeństwo dzieci odpowiada 

nauczyciel organizujący tę wycieczkę oraz inni nauczyciele szkoły wskazani przez dyrektora w 

takiej liczbie, by podczas wycieczek zamiejscowych jeden opiekun przypadał na 15 uczniów, a 

w czasie wyjść na terenie miasta – jeden opiekun na 25 dzieci, 

3) nauczyciel zobowiązany jest zapewnić opiekę dzieciom w drodze z szatni do sali 

przedszkolnej, a po zakończeniu zajęć – do sprowadzenia dzieci do szatni lub świetlicy, 

4) nauczyciel jest zobowiązany do przekazania dziecka po zakończeniu zajęć wyłącznie rodzicom 

(prawnym opiekunom) lub osobom wskazanym przez nich w pisemnym oświadczeniu 

złożonym nauczycielowi na początku roku szkolnego, 

5) niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci bez opieki w sali przedszkolnej lub w innym 

miejscu na terenie szkoły. 

§13 

Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

2) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej i psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności, 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania, 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

5) pomocy w przypadku zaburzeń w rozwoju, 

6) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

7) korzystania ze świetlicy szkolnej, 

8) korzystania – zgodnie z §37 ust. 4 i 5 statutu szkoły – ze stołówki szkolnej. 

§14 

Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego ma obowiązek: 

1) systematycznie pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 

2) odnosić się z szacunkiem do innych dzieci, nauczycieli i pracowników szkoły, w stosunku do 

wszystkich zachowywać się zgodnie z zasadami kultury, 

3) dbać o higienę osobistą, 

4) dbać o ład i porządek w sali, 

5) nie niszczyć mienia szkoły, 

§15 

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 


