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PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO: 
- USTAWA Z DNIA 7 września 1991 O SYSTEMIE OŚWIATY DZ. U.  z 2004 r. nr 256, 

poz. 2572, nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, z 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788,    

nr 122,  poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400, nr 249, poz. 2104, z 2006 r. nr 144, 

poz. 1043, nr 208, poz. 1532 i nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz. 542, nr 

115, poz.  791, nr 120, poz. 818, nr 180, poz. 1280, nr 181, poz. 1292. Uchwała Rady 

Pedagogicznej z dnia 21.03. 2011 r.  

 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
§ 1. 

1. Adres Oddziału Przedszkolnego: Szkotowo 51; 13- 124 Kozłowo 

2. Nazwa używana w pełnym brzmieniu: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej   

im. Ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie. 

3. Oddział Przedszkolny jest przedszkolem publicznym, tzn. prowadzi bezpłatne 

nauczanie i wychowanie, na podstawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, której czas realizacji wynosi  25 godzin tygodniowo. 

 

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO. 
§2. 

Celem Oddziału Przedszkolnego jest: 

1. Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych 

warunków dla prawidłowego ich rozwoju. 

2. Stymulowanie rozwoju wychowanka. 

3. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i 

otaczającego go świata. 

4. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

5. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 

Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz 

rozwijanie ich sprawności ruchowej. 

2. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi 

uczuciowej z rodziną. 

3. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności 

czytania i kreślenia symboli graficznych. 

4. Integrowanie treści edukacyjnych. 

5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej 

inicjatywy. 

6. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka. 

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nidzicy w celu udzielenia 

dziecku pomocy specjalistycznej. 

8. Zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

9. Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej. 
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10. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku 

szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki). Na 

każde 10 dzieci 1 osoba dorosła. 

11. Przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie 

uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 

12. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców lub 

prawnych opiekunów obowiązku przyprowadzania lub odbierania dzieci z przedszkola. 

Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez 

rodziców lub prawnych opiekunów. Osoby te muszą zapewnić dziecku pełne 

bezpieczeństwo. 

13. Dziecko nie może być odbierane przez rodziców lub opiekunów będących pod 

wpływem alkoholu. 

14. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odbierania dzieci po ukończeniu 

zajęć. 

15. Dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej dyrektor w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną może wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kozłowie o przyznanie 

pomocy stałej lub doraźnej. 

 

III. ORGANY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
§3. 

Organami oddziału przedszkolnego są: 

1. Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w 

Szkotowie. 

2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Szkotowie (nauczyciel oddziału 

przedszkolnego wchodzi w jej skład). 

3. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Szkotowie („trójka klasowa” 

oddziału przedszkolnego wchodzi w jej skład). 

Szczegółowe kompetencje tychże organów zawiera Statut Szkoły Podstawowej oraz 

poszczególne regulaminy. 

 

IV. ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
§4. 

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

arkusz organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora. 

2. Arkusz organizacji zatwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ 

prowadzący. 

3. W arkuszu organizacji określa się w szczególności: 

- liczbę pracowników, 

- czas pracy oddziału przedszkolnego, 

- ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący. 

§5. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 

wieku, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób. 

§6. 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany 

program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły na wniosek 

nauczyciela   
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2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym  trwa 60 minut. 

3. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i 

możliwości psychofizycznych dzieci. 

4. Czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzane 2 

razy takie zajęcia. 

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy. 

§ 7. 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela 

prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy oraz oczekiwań rodziców. 

5 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy 

rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

§ 8. 

1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku. 

2. Czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

wynosi 25 godzin tygodniowo. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 24 sierpnia 2010 r. 

L.p. Wymiar czasowy Rodzaj zajęć 

1. Co najmniej 1/5 

czasu 

Zabawa dzieci (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy 

niewielkim udziale nauczyciela) 

2. Co najmniej 1/5 

czasu W przypadku 

młodszych dzieci co 

najmniej ¼ czasu 

Zajęcia na świeżym powietrzu (dzieci spędzają ten czas w 

ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.; 

organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, 

obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i 

ogrodnicze itd.) 

3. Najwyżej 1/5 czasu Zajęcia dydaktyczne (różnego typu zajęcia dydaktyczne, 

realizowane wg wybranego programu wychowania 

przedszkolnego) 

4. 2/5 czasu Zajęcia według uznania nauczyciela (nauczyciel może 

dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając 

możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć; 

w tej puli mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, 

samoobsługowe, organizacyjne i inne) 

 

V. ZADANIA NAUCZYCIELA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
§9 

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. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie 

samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej. 

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

wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego jakość. 

5. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z  pedagogiem, 

logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów. 

6. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne 

służące poznawaniu swoich wychowanków. 

7. Planuje pracę w systemie tygodniowym lub miesięcznym. 
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8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy merytorycznej i metodycznej ze strony 

dyrektora i rady pedagogicznej. 

9. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel 

otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy 

pracy do jego możliwości. 

10. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań 
wychowawczo – edukacyjnych. 

11. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem  nauczania i 

statutem  oddziału przedszkolnego. 

 

VI. WYCHOWANKOWIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO. 

§10 
1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci  w wieku od 3 do 6 lat. Wychowanie 

przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem art. 14a 

ust. 5 Ustawy o Systemie Oświaty. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy Szkole 

Podstawowej. Nabór wychowanków do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie 

procedury przyjmowania dzieci do oddziału  przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w 

Szkotowie na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Szkotowie nr 12/ 2010 

2. Wychowanek ma prawo do: 

- właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i 

dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia i 

zabawy dowolne, zajęcia organizowane, spacery, wycieczki i sytuacje 

okolicznościowe, 

- ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz 

ochrony i poszanowania jego godności osobistej, 

- życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym, poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak 

potrzeby biologiczne, emocjonalno – społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości 

i uznania, 

- uczestniczenia w lekcjach religii, jeżeli tak zadecydowali rodzice. 

 

VII.OBOWIĄZKI  RODZICÓW 
§11 

1. Rodzice dziecka podlegają obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3 Ustawy o 

Systemie Oświaty, są obowiązani dopełnić związanych ze zgłoszeniem dziecka do 

oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, a także zapewnić regularne 

uczęszczanie dziecka na zajęcia. 

2. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 Ustawy o Systemie 

Oświaty, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej , w obwodzie której dziecko 

mieszka. 

3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których 

zorganizowano oddziały przedszkolne, są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w 

obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa 

w art. 14 ust. 3 Ustawy o Systemie Oświaty, w tym przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie. 
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4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

I- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka szkoły, 

II- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

III- zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

IV- zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą poza szkołą, 

warunków nauki określonych w zezwoleniu, o których mowa w art. 16 ust. 8 Ustawy o 

Systemie Oświaty. 

 

VIII. REKRUTACJA 

 
§ 12.  

1. Procedury przyjmowania uczniów do oddziały przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 

im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie.  

Podstawa prawna: 

1)  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw ( Dz. U z 2014r., poz. 7).  

 

Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji do oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie na rok 

szkolny 2014/2015. 

 

§ 13. Tok postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego obejmuje:  

1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w oddziale przedszkolnym  

2) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego  

3) przyjmowanie ,,Wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 

2014/2015”.  

4) ustalenie składu , terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.  

5) podanie do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych dzieci do 

oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015.  

6) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.  

 

2. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie przeprowadza rekrutacje w 

oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach:  

1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców  

2) na stronie internetowej szkoły.  

 

3. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do oddziału przedszkolnego na rok 

szkolny 2014/2015  

 

4. ,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie 

internetowej szkoły.  
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§ 14. Zasady postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy 

Kozłowo, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przyjmowane są dzieci z 

innych gmin.  

2. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz do roku.  

3. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor szkoły przyjmuje 

dzieci z listy dzieci nieprzyjętych.  

4. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zapisują 

dziecko na rok szkolny 2014/2015 składając wniosek o przyjęcie dziecka, a rodzice dzieci już 

uczęszczających składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o 

kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym .  

5. Złożenie podpisanej przez rodzica ( prawnego opiekuna dziecka) wniosku o przyjęcie jest 

równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich 

przestrzegania.  

6. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu , w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.  

7. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 

została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem.  

 

§ 15. 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego niż liczba 

miejsc dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.  

2. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być większa 

niż 25.  

 

§ 16. Harmonogram rekrutacji 

 

1. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących 

terminach:  

1) Od 25 lutego – do 28 luty 2014r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu 

uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015  

2) Od 03 marca– do 28 marca 2014r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków o 

przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  

3) Od 01 kwietnia – do 04 kwietnia 2014r. – obrady Komisji Rekrutacyjnej  

4) 07 kwietnia 2014r. – wywieszenie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych  
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§ 17. Kryteria przyjęć dzieci do oddziału przedszkolnego 

 

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci spełniające kryteria obowiązkowe i 

uzupełniające.  

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.  

1) wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej 

dzieci)  

2) niepełnosprawność dziecka  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka  

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka  

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka  

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka 

przez pannę, , kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)  

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą  

 

3. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.  

 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal będzie dysponowała 

wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

dodatkowe kryteria, które dyrektor ustalił w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Kozłowo i 

przyznał im określoną liczbę punktów. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 18 

1. Dokumentację oddziału przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła zgodnie z 

obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN. 

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

3. Poprawki do statutu wprowadza uchwałą Rada Pedagogicznej 
 


