REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
przy Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich
§1
Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św.
Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich.
§2
Postanowienia ogólne
Praca dydaktyczno-wychowawcza oraz opiekuńcza oddziału przedszkolnego przebiega w oparciu o podstawę
programową wychowania przedszkolnego, wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego
zatwierdzony przez dyrektora szkoły i miesięczne plany pracy.
§3
Cele wychowania przedszkolnego (zgodnie z podstawą programową)
1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im
w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre,
a co złe.
3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych
i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
4. Rozwijanie umiejętności społecznych 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. Wprowadzenie 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 i wspólnoty narodowej)
oraz postawy patriotycznej.
10. Zapewnienie

dzieciom lepszych

szans

edukacyjnych

poprzez wspieranie

ich

ciekawości, aktywności

i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
§4
Zadania oddziału przedszkolnego
1. Stworzenie optymalnych warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej zgodnie
z wymaganiami podstawy programowej i możliwościami dzieci.
2. Zapewnienie dzieciom opieki odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i rozwijanie zainteresowań.
4. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

a) prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych i diagnozowanie rozwoju wychowanków oraz
wdrażanie wniosków do pracy z dziećmi,
b) informowanie rodziców o zauważonych potrzebach, deficytach rozwojowych bądź uzdolnieniach dziecka oraz
współpraca z rodzicami w celu wsparcia indywidualnych potrzeb dziecka,
c) wspieranie dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizowanie dodatkowych zajęć,
d) współpracę ze specjalistami szkolnymi (pedagog, psycholog, logopeda) i poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
e) wystawianie opinii o dziecku dla specjalistów z poradni psychologiczno – pedagogicznej (na pisemny wniosek
rodziców złożony w sekretariacie szkoły).
5. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
6. Wspomaganie rodziców w wychowaniu.
§5
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 od 5 do 6 godzin dziennie (od 8.00 do 13.00 lub 14:00
zgodnie z planem podanym do wiadomości rodziców). Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
3. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy w godzinach 6:30 do 8:00 oraz od zakończenia zajęć do godz. 17:00 (po
uprzednim wypełnieniu przez rodziców/prawnych opiekunów karty świetlicowej i złożeniu jej w sekretariacie
szkoły, w terminie ustalonym przez dyrektora). Pobyt w świetlicy jest odpłatny.
4. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku 5 – 6 lat zamieszkałe lub zameldowane w obwodzie
szkoły. W miarę wolnych miejsc mogę być przyjmowane dzieci spoza rejonu szkoły.
5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
6. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, który jest podany do wiadomości
rodziców na tablicy informacyjnej i określa m.in.:
a) czas pobytu dzieci w oddziale,
b) godziny zajęć dydaktycznych, posiłków, spacerów i zabaw.
7. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się na określonych niżej zasadach:
a) dzieci są przyprowadzane do sali i oddawane pod opiekę nauczyciela osobiście przez rodziców lub opiekunów;
opiekun jest zobowiązany zapisać godzinę przybycia dziecka do oddziału za pomocą czytnika kart magnetycznych,
b) dzieci są odbierane osobiście przez rodziców lub opiekunów upoważnionych poprzez stosowny zapis w karcie
przedszkolnej/świetlicowej lub pisemne upoważnienie; ustna informacja nie będzie honorowana; opiekun jest
zobowiązany zapisać godzinę wyjścia dziecka do domu za pomocą czytnika kart magnetycznych oraz upewnić się,
że wyjście dziecka zostało odnotowane,
c) przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela,
d) rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio w obecności nauczyciela,
e) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu, w innym przypadku nauczyciel powiadamia o tym
fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna by ten odebrał dziecko,

f) rodzice (prawni opiekunowie ) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z
zerówki przez upoważnioną przez nich osobę.
8. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut
9. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosić
około 30 minut.
10. Uchwalenie regulaminu oddziałów przedszkolnych i dokonywanie jego nowelizacji następuje w drodze
podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.

