
Załącznik nr 1

do Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. W Niepublicznej  Szkole Podstawowej w Popowie utworzone są oddziały przedszkolne

realizujące program wychowania przedszkolnego.

2. Odziały przedszkolne zapewniają bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego, prowadzone przez nauczycieli posiadających

kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, realizują cele i zadania wynikające z ustawy

o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 2

1. Cele przedszkola:

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

warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

2) udzielanie wszystkim dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez

współpracę ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innymi instytucjami

w zależności od potrzeb, zgodnie z §6 ust. 3p. 6 Statutu Szkoły.(poprawić)

3) współdziałanie z Rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

4) umożliwianie dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

językowej, religijnej,

5) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej

2. Sposoby realizacji zadań przedszkola poprzez:

1) kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata,

wobec życia,

2) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego

wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,

3) przygotowanie dziecka do takiego rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do



podjęcia przez niego nauki w szkole,

4) pomaganie rodzicom w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniu poprzez kontakty

indywidualne z rodzicami, zebrania grupowe, zajęcia otwarte, pedagogizację rodziców na

zebraniach ogólnych,

5) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

6) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego

siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób

jego własnych doświadczeń,

7) inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania oraz

uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie,

8) zapewnienie warunków rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, tym samym

przygotowanie je do efektywnego korzystania z nauki szkolnej,

9) kierowanie do poradni specjalistycznych dzieci wymagających takiej troski,

10) realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

3. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć organizowanych

poza terenem przedszkola,

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,

3) stwarza atmosferę akceptacji,

4) zapewnia w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (wycieczki) zapewniona jest opieka, co

najmniej jednego opiekuna na 10 wychowanków, a podczas spacerów 1 osoba dorosła na 15

wychowanków,

5) ściśle współpracuje z Rodzicami dzieci niepełnosprawnych celem organizacji właściwej

opieki i realizacji zaleceń wydanych przez specjalistów,

4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

1) obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci spoczywa na rodzicach lub prawnych

opiekunach dzieci,

2) nie może odebrać dziecka żadna osoba będąca pod wpływem alkoholu, nawet, jeżeli jest to

ojciec, matka lub prawny opiekun dziecka,

3) za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci odpowiedzialni są

rodzice oraz wychowawca

4) przyprowadzone do przedszkola dziecko powinno być wprowadzone do sali i oddane pod

opiekę nauczycielce. Nauczyciel, od momentu przyjęcia dziecka od osoby sprawującej nad

nim opiekę, jest za nie odpowiedzialny aż do chwili ponownego przekazania go osobie



dorosłej, prawnie za nie odpowiedzialnej.

6) Odpowiedzialność ze życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego na terenie

przedszkola przed budynkiem, w szatni, przed salą ponoszą rodzice.

5. Organizacja zajęć dodatkowych

1) W oddziałach przedszkolnych organizowane są zajęcia religii.

2) Szkoła organizuje zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, w których mogą

uczestniczyć dzieci przedszkolne, na zasadach określonych w Statucie Szkoły §6 ust. 3p. 6

3) Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) w oddziałach przedszkolnych mogą być

prowadzone zajęcia dodatkowe zgodne z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dzieci.

Odpłatność za zajęcia dodatkowe ponoszą rodzice.

III. ORGANY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§3.

Organami oddziału przedszkolnego są:

1. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie

2. Rada Pedagogiczna Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie  (Nauczyciel Oddziału

Przedszkolnego wchodzi w jej skład).

3. Rada Rodziców przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Popowie (Rada Oddziału

Przedszkolnego wchodzi w jej skład).

4. Szczegółowe kompetencje tych organów zawiera Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej

w Popowie i poszczególne regulaminy.

5. Tryb wyboru, zasady współdziałania, sposób rozwiązywania sporów zawarte są w Statucie

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie i wynikających z niego regulaminach.

IV. ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§4.

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku,

z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień.

2. Liczba dzieci w Oddziale Przedszkolnym nie może przekraczać 25 osób lub liczby

wynikającej z przeliczenia 1 Dziecka na 1,7 m2 powierzchni sali.

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba dzieci

w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2.

4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo – religii, języka obcego, rytmiki – jest



dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, a także wniosków rodziców dotyczących

zajęć dodatkowych i wynosi:

1) z dziećmi 3-4 letnimi – około 15 minut,

2) z dziećmi 5-6 letnimi – około 30 minut.

6.  Sposób  dokumentowania  zajęć  prowadzonych  w  Oddziale  Przedszkolnym  regulują

oddzielne przepisy.

§5

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu

wychowania przedszkolnego.

2. Organizację pracy Oddziału Przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez

dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia

i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów)

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

Oddziałem Przedszkolnym, ustala szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb

i zainteresowań dzieci.

§6

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

(z wyjątkiem wcześniej ustalonych z organem prowadzącym i podanych do wiadomości

rodziców przerw świątecznych i wakacyjnych).

2. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy

czym:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie Dzieci bawią się

swobodnie, przy niewielkim udziale Nauczyciela)

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych Dzieci - ¼ czasu) Dzieci spędzają 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 zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według

wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4) pozostały czas - 2/5 czasu Nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu

mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

3. Pobyt w Oddziale Przedszkolnym przeznaczony na realizację podstawy programowej

i religii jest bezpłatny.



V. ZADANIA NAUCZYCIELA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§7

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli

uczących w tym oddziale, zwanym dalej „Wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane

jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka

do oddziału przedszkolnego.

§8

Do zadań wychowawcy oddziału przedszkolnego należy ponadto:

1. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, otaczanie

indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod i form pracy do

jego możliwości.

2. Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo –

edukacyjnych.

3.Organizowanie w ciągu roku szkolnego zebrań z rodzicami oraz spotkań

indywidualnych w miarę potrzeb.

4 .Współpraca z rodzicami poprzez:

1) prowadzenie z rodzicami zebrań otwartych (przynajmniej 2 razy w roku )

oraz utrzymywanie kontaktów indywidualnych mających na celu przekazywanie rzetelnych

informacji  na  temat  dziecka,  jego  zachowania  i  rozwoju,  poznanie  i  ustalenie  potrzeb

rozwojowych dziecka, ustalenie form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

2) zbierane informacji, uwag i spostrzeżeń rodziców dotyczących

funkcjonowania Oddziałów Przedszkolnych i przekazywania ich dyrektorowi

3) podanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

podstawowej w kwietniu.

5. Zapoznanie rodziców na początku roku szkolnego z programem nauczania i statutem

szkoły.

6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

7. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i

zainteresowania. Dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej

aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

8. Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej Dziecka nastawionej na poznanie

samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej.



9. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej w oparciu o wybrany

program wychowania w przedszkolu – odpowiedzialność za jego jakość.

10. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpraca z psychologiem, pedagogiem,

logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów

(zawiera Statut Szkoły § 6 ust.3 pkt 6).

11. Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12. Czynne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej i realizacja jej postanowień

i uchwał,

13. Stałe doskonalenie metod pracy z dziećmi, podnoszenie swojej wiedzy

pedagogicznej, rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy, uczestnictwo w różnych

formach doskonalenia zawodowego.

14. Zadaniem nauczycieli wszystkich dzieci z grup pięciolatków i sześciolatków

objętych wychowaniem przedszkolnym, jest poprowadzenie obserwacji

pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych tych

dzieci oraz dokumentowanie swoich obserwacji. Z początkiem roku szkolnego

poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez Dziecko nauki w klasie I szkoły

podstawowej (w październiku - listopadzie) należy przeprowadzić analizę gotowości

Dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

VI. WYCHOWANKOWIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§9.

1. Do Oddziałów Przedszkolnych przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko,

które ukończyło 2,5 roku.

3. Szczegółowe kryteria przyjęć do Oddziału Przedszkolnego:

1) wydawanie i zwrot „karty zgłoszenia” odbywa się w marcu każdego roku

(dopuszcza się dodatkowe zapisy Dzieci do przedszkola w okresie od 1 maja do 31 sierpnia w

miarę wolnych miejsc),

2) w przypadku większej ilości dzieci zgłoszonych niż miejsc normatywnych (1

Dziecko na 2,4m2 ), dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną,

3) w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

a) dyrektor – przewodniczący komisji,

b) nauczyciel – członek,



c) przedstawiciel Rady Rodziców – członek,

4) listy dzieci przyjętych do przedszkola będą wywieszane do wglądu rodziców w

terminie do 15 kwietnia.

5) do przedszkola powinny być przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci 6-cio

letnie, dzieci matek (ojców) samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców

wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź

całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na

podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych, obojga

rodziców pracujących zawodowo.

4. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) bezpłatnego uczestnictwa w procesie nauczania i wychowania w zakresie podstawy

programowej, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz we wszystkich

organizowanych formach pracy, dostosowanych do jego potrzeb, a wynikających z

jego rozwoju i warunków życiowych,

2) poszanowania jego godności osobistej i ochrony przed wszelkimi formami

przemocy fizycznej i psychicznej,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo -

dydaktycznym,

4) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań dotyczących organizacji życia

przedszkolnego, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli to nie narusza dobra

innych

5. Obowiązki Wychowanka są zawarte w Statucie Szkoły - §20 ust.5).

6. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1) uzyskania rzetelnych informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka,

2) obserwacji własnego dziecka w czasie zajęć i zabawy,

3) uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez przedszkole.

7. Na rodzicach (prawnych opiekunach) dzieci uczęszczających do przedszkola

spoczywa obowiązek:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Oddziału

Przedszkolnego.

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

3) przez niespełnienie obowiązku rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w

okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w

Oddziale Przedszkolnym.



4) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

5) kontaktowania się z nauczycielem – wychowawcą w celu ujednolicenia

oddziaływań wychowawczych,

6) wyposażenia dziecka w materiały niezbędne do zajęć dydaktyczno –

wychowawczych.

8. Warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo:

1) Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe, o chorobie zakaźnej dziecka

rodzice mają obowiązek powiadomić nauczyciela oddziału

2) Na prośbę nauczyciela w uzasadnionych przypadkach, rodzice są zobowiązani do

dostarczenia zaświadczenia od lekarza pediatry, stwierdzające zdolność dziecka do

przebywania w przedszkolu

3) W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym

rodziców, którzy mają obowiązek odebrać dziecko i zapewnić mu opiekę medyczną.

4) Niedozwolone jest podawanie dziecku lekarstw przyniesionych z domu na prośbę

rodziców.

5) W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi

lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

9. Dyrektor Oddziału Przedszkolnego może skreślić dziecko z listy wychowanków w

następujących przypadkach:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dwa tygodnie po

wcześniejszym powiadomieniu rodziców,

2) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej nieprzerwanie dłużej niż

miesiąc, za wyjątkiem dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym,

3) uzasadnienie i tryb odwoławczy podejmuje się zgodnie z Kodeksem Postępowania

Administracyjnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Dokumentację Oddziału Przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła zgodnie

z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.

2. Zmiany do Statutu wprowadza zgodnie z zapisami §41 Statutu Szkoły.


