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REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

działających w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Maz. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Począwszy do roku szkolnego 2017/2018 na podstawie Uchwały nr XXVII.252.2017 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dn. 6 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim tworzy się odziały przedszkolne. Siedziba oddziałów 
przedszkolnych mieści się w budynku szkoły przy ul. Budowlanej 2. 
2. Liczbę oddziałów przedszkolnych ustala corocznie organ prowadzący w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły w taki sposób, by zapewnić warunki do realizacji bezpłatnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, a w 
szczególności dzieciom z obwodu szkoły. 
3. Oddziały przedszkolne są przedszkolem publicznym, prowadzą bezpłatne nauczanie i 
wychowanie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. 

§ 1 
1. Organem prowadzącym dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana 
Pawła II w Mińsku Mazowieckim jest Miasto Mińsk Mazowiecki. Siedziba organu 
prowadzącego mieści się przy ul. Konstytucji 3 Maja 1.  
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 
CELE i ZADANIA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI 

§ 2 
1. Oddziały przedszkolne organizowane są dla dzieci zobowiązanych do odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego. Obowiązek, o którym mowa, rozpoczyna się z początkiem 
roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku 
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku 
szkolnego (nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat). 
2. Cele i zadania oddziału przedszkolnego wynikają z zapisów podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego i skupiają się wokół przygotowania dziecka do nauki w szkole 
podstawowej w fizycznym, społecznym, emocjonalnym i poznawczym obszarze rozwoju 
dziecka. Cele i zadania oddziału przedszkolnego zostały opisane w Statucie szkoły. 
3. W oddziale przedszkolnym udzielana jest wychowankom pomoc psychologiczno-
pedagogiczna na warunkach określonych w rozporządzeniu MEN w trakcie bieżącej pracy z 
uczniem oraz zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, a także w następujących 
formach: 
a) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, 



Regulamin oddziałów przedszkolnych                                                                                                                  
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 

 

2 
 

d) porad i konsultacji. 
4. Rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie 
porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
5. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania realizowana jest zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 
6. W oddziale przedszkolnym organizuje się opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi zgodnie z 
odrębnymi przepisami, zapewniając dzieciom dostosowanie programu wychowania 
przedszkolnego do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i indywidualnych 
możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego i przybiera formę indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego.  
7. Nauczyciele i specjaliści prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną zakończoną 
analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 
8. Cele i zadania oddziału przedszkolnego są realizowane z uwzględnieniem przepisów prawa, 
zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 

§ 3 
1. Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego: 
a) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka, dostosowując treści, metody i 
organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości 
rozwojowych dziecka, w szczególności poprzez: 
- stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych, 
- system ofert edukacyjnych, 
- stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć, 
- działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące, 
b) organizuje zajęcia o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w 
miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy, 
c) umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu 
otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, 
możliwości i zainteresowań dzieci, 
d) organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych 
kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także 
umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości 
własnej - werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej, 
e) w działalności dydaktyczno-wychowawczej ukazuje dzieciom piękno języka ojczystego oraz 
bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej, 
f) tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej w atmosferze 
akceptacji i bezpieczeństwa, 
2. Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania wynikające z przepisów prawa poprzez 
organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w 
oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane 
metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych. 
3. Oddziały przedszkolne realizują swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami lub 
opiekunami dziecka. 
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SPRAWOWANIE OPIEKI 
§ 4 

1. Oddziały przedszkolne zapewniają dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole oraz 
wszystkich zajęć organizowanych poza szkołą: 
1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w szkole oraz zajęć organizowanych poza 
terenem szkoły, 
2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny, 
3) stwarza atmosferę akceptacji, 
4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo-
dydaktyczny. 
3. Podczas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym opiekę nad nim sprawuje nauczyciel – 
wychowawca grupy lub nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe. W zapewnieniu opieki nad 
wychowankami pomaga woźna oddziałowa. 
4. W czasie zajęć poza budynkiem szkoły (np. na placu zabaw) opiekę sprawuje nauczyciel 
wychowawca grupy przedszkolnej, pomaga woźna oddziałowa. 
5. W czasie wycieczek opiekę sprawują nauczyciele, opiekunowie w liczbie jeden opiekun na 
10 dzieci. 
 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 
§ 5 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z oddziałów przedszkolnych odpowiadają rodzice/ 
prawni opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba zapewniająca dziecku pełne 
bezpieczeństwo; na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci. 
2. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 
poświadczone przez orzeczenie sądowe. 
3. Pełnomocnictwo – upoważnienie do odbierania lub przyprowadzania dziecka może być 
stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej. 
4. Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość 
wskazanego w treści pełnomocnictwa. 
5. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców/ 
opiekunów prawnych. 
6. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 
odbieranego z oddziałów przedszkolnych przez upoważnioną  przez nich osobę. 
7. Rodzice powierzają dziecko nauczycielowi oddziału. Dopiero od momentu przejęcia dziecka 
przez nauczyciela przejmuje on również opiekę. Analogicznie – nauczyciel oddaje dziecko 
bezpośrednio rodzicowi lub upoważnionej przez niego osobie. 
8. Nauczyciel oddziału przedszkolnego bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu 
jego przejęcia od rodzica/opiekuna prawnego do momentu odbioru przez rodziców lub 
upoważnione przez nich osoby. 
9. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 
odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa 
(np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziałów przedszkolnych ma 
obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać 
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drugiego rodzica/opiekuna prawnego lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to 
niemożliwe, nauczyciel ma prawo wezwać policję. 
10. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 
przedszkolnego, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym, 
osobą upoważnioną do odbioru. 
11. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami w dokumentacji szkoły nie można uzyskać 
informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów, osoby upoważnionej, nauczyciel 
powiadamia wicedyrektora lub dyrektora szkoły. 
12. Wicedyrektor lub dyrektor szkoły organizują opiekę dziecku do czasu pracy świetlicy 
szkolnej. 
13. Po upływie ½ godz. od czasu zakończenia pracy świetlicy dyrektor lub wyznaczony 
nauczyciel powiadamia Policję. 
14. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału 
przedszkolnego odpowiedzialni są rodzice/prawni opiekunowie oraz nauczyciel danego 
oddziału przedszkolnego. 
 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 
§ 6 

1. Rodzice mają prawo do: 
a)  zapoznania się ze Statutem szkoły, procedurami, regulaminami wewnątrzszkolnymi, w 
szczególności z programem wychowania przedszkolnego. 
b) udziału w zebraniach z rodzicami – według harmonogramu ustalonego w rocznym planie 
pracy szkoły, 
c)  udziału w spotkaniach ze specjalistami, szkoleniach warsztatach, poradnictwie 
organizowanym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
d) indywidualnych spotkań z nauczycielami uczącymi w oddziale przedszkolnym, specjalistami 
(psychologiem, pedagogiem, logopedą itd.), dyrektorem szkoły celem uzyskania informacji o 
postępach, zachowaniu, rozwoju dziecka – w czasie dni otwartych lub po wcześniejszym 
ustaleniu terminu spotkania. 
d) udziału w otwartych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych organizowanych w oddziałach 
przedszkolnych, 
e) udziału w uroczystościach, imprezach szkolnych organizowanych z udziałem oddziału 
przedszkolnego, 
f) rzetelnej wiedzy na temat gotowości dziecka do nauki w szkole podstawowej, 
g) czynnego udziału i współtworzenia życia oddziału przedszkolnego i szkoły. 
2. Stałe spotkania z rodzicami w roku szkolnym odbywają się zgodnie z harmonogramem 
ustalonym na początku roku szkolnego przez radę pedagogiczną w rocznym planie pracy 
szkoły. Rodzice są informowani o terminach zebrań przez nauczyciela wychowawcę oddziału 
oraz za pośrednictwem ogłoszeń na stronie internetowej szkoły. 
3. Rodzice dziecka są zobowiązani do: 
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 5-letniego do przedszkola, 
oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy 
wychowania przedszkolnego, 
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, 
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c) informowania do dnia 30 września dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której 
dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w pkt. a). 
4. Rodzice lub wyznaczone przez nich osoby odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze 
do i ze szkoły. 
5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania 
wyczerpujących informacji na ten temat, by pomóc w bezpiecznym funkcjonowaniu dziecka w 
szkole. Wszelkie przypadki występowania przewlekłych chorób u dzieci (w tym alergii 
pokarmowych) należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie z 
zaleceniami postępowania. 
6. Obowiązkiem rodziców jest kontrolowanie, by dziecko nie przynosiło do szkoły 
przedmiotów, które w jakikolwiek sposób mogą zagrozić bezpieczeństwu jego i innych. 
7. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego. Dziecka chorego 
lub z symptomami choroby nie powinno się przyprowadzać do szkoły. 
 

ORGANY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
§ 7 

1. Organami oddziału przedszkolnego są: 
a) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, 
b) rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim – 
nauczyciele oddziału przedszkolnego wchodzą w jej skład, 
c) rada rodziców oddziału przedszkolnego – wchodzi w skład rady rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, tworzą ją rodzice wychowanków 
oddziału przedszkolnego. 
2. Kompetencje wszystkich organów określa Statutu szkoły wraz z załącznikami. 
 

ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
§ 8 

1. Szczegółową organizację pracy oddziału przedszkolnego określa arkusz organizacji szkoły 
tworzony według odrębnych przepisów. 
2. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny. Przerwy w funkcjonowaniu 
oddziału przedszkolnego wynikają z kalendarza roku szkolnego oraz ustalane są w 
porozumieniu z organem prowadzącym.  

§ 9 
1.  Oddziały przedszkolne w zakresie realizacji zadań statutowych zapewniają dzieciom 
możliwość korzystania z: 
a) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, 
b) placu zabaw, 
c) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni, 
d) posiłków. 
2. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku, realizując bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę przez 5 lub 10 godzin dziennie (te kwestie ustala dyrektor szkoły z 
organem prowadzącym). 
3. Czas pracy oddziału przedszkolnego jest ustalany na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 
rodziców i wpisywana do umów zawieranych między szkołą a rodzicami na dany rok szkolny. 
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§ 10 
1.  Praca dydaktyczno-wychowawcza jest prowadzona w oparciu o program wychowania 
przedszkolnego dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły i wpisany do 
Szkolnego Zestawu Programów Nauczania. 
2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 
3. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych dzieci oraz ich możliwości psychofizycznych i wynosi 30 minut. 
4. W oddziale przedszkolnym – na podstawie oświadczenia pisemnego rodziców – organizuje 
się naukę religii. Czas trwania zajęć religii wynosi 30 minut i są one organizowane 2 razy w 
tygodniu. 
5. Zajęcia dodatkowe (np. umuzykalniające, rozwijające zainteresowania, nauka języka 
obcego, zajęcia ruchowe gimnastyki korekcyjne, zajęcia rewalidacyjne) są dostosowane do 
potrzeb i możliwości dziecka i trwają 30 minut.  
6. Sposób dokumentowania zajęć w oddziale przedszkolnym regulują odrębne przepisy. 

§ 11 
1.  Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 
dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 
Na jego podstawie nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala szczegółowy rozkład dnia z 
uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny 
posiłków oraz czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 
3. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat, ustala dyrektor szkoły. 
 

ZADANIA NAUCZYCIELI 
§ 12 

1. Dyrektor oddziału przedszkolnego powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu 
nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 
2. Dla zapewnienia ciągłości oraz skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane 
jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały rok szkolny. 
3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece 
wychowanków. 
4. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania w celu 
ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, m.in.: 
a) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania 
przedszkolnego i planów pracy, 
b) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, 
c) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie - w 
szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z 
dysharmonią rozwojową), 
d) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia w książkach 
itp.). 
5. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o program 
wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m.in. : 
a) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, 
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b) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, 
emocjonalnej, fizycznej i poznawczej, 
c) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej 
rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej, 
d) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka, 
e) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy. 
6. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie 
potrzeb rozwojowych dzieci: 
a) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności, 
b) prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo-kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, 
ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do 
indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności, 
c) diagnozuje gotowość dzieci do nauki w szkole podstawowej. 
7. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz pomocy 
dydaktycznych spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku przedszkolnego. 
8. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego. 
Procedurę wdrożenia opracowanego programu określają szczegółowe przepisy. 
9. Nauczyciel systematycznie podnosi swą wiedzę i umiejętności poprzez, m.in.: 
a) zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym, 
b) udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, 
c) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz szkoleniowych 
zebraniach rady pedagogicznej, 
d) samokształcenie, 
e) pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów, 
f) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. 
10. Nauczyciel w pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z pedagogiem szkolnym, 
psychologiem, logopedą i innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu 
problemów. 
11. Nauczyciel planuje prace w systemie tygodniowym lub miesięcznym. 
12. Nauczyciel oddziału przedszkolnego aktywnie uczestniczy w pracach rady pedagogicznej 
szkoły oraz w życiu szkoły. 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI 
§ 13 

1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci 5- i 6-letnie (z zastrzeżeniem dzieci, 
którym odroczono obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego). 
2. Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do: 
a) 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;  
b) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i 
poszanowania jego godności osobistej;  
c) 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;  
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d) uczestniczenia w lekcjach religii, jeżeli tak zadecydowali rodzice;  
e) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami 
f) akceptacji takim, jakie jest i własnego tempa rozwoju; 
g) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi; 
h) zabawy i wyboru towarzysza zabaw; 
2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek: 
a) poszanowania rówieśników, osób starszych wynikającego z respektowania podstawowych 
norm społecznych i etycznych, 
b) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia 
społecznego, zasadom bezpieczeństwa, 
c) przestrzegania zasad higieny osobistej, sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb 
fizjologicznych 
d) słuchania i właściwego reagowania na polecenia nauczyciela, 
e) szanowania wytworów innych dzieci, szanowania mienia szkolnego. 
3. Dziecko w oddziale przedszkolnym może być nagradzane i karane: 
a) dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce i rozwoju może być nagrodzone: pochwałą 
nauczyciela, pochwałą dyrektora, pochwałą kierowaną do rodziców, nagrodą rzeczową, 
dyplomem, odznaką itd.; 
b) dziecko za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad może być ukarane: 
reprymendą nauczyciela, odebraniem niewłaściwie używanej zabawki, rozmową na temat 
niebezpieczeństw wynikających z zachowania dziecka, odizolowaniem dziecka na krótki czas 
od zabawy, zwróceniem uwagi rodziców na zachowanie dziecka. 
4. Dyrektor może skreślić dziecko z listy uczniów oddziału przedszkolnego w drodze decyzji 
administracyjnej na podstawie uchwały rady pedagogicznej w wyjątkowych sytuacjach, gdy: 
a) mimo podejmowanych udokumentowanych wysiłków praca z dzieckiem jest uciążliwa dla 
nauczycieli, dziecko zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych dzieci, a rodzice nie 
współpracują ze szkołą, 
b) rodzice zataili informacje o chorobie uniemożliwiającej dziecku naukę w oddziale 
przedszkolnym.  
Ze względu na obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego należy zapewnić 
dziecku miejsce realizacji tego obowiązku (przeniesienie za zgodą rodziców i dyrektora 
placówki, do której dziecko ma zostać przeniesione).  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 14 

1. Dokumentację oddziału przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 
3. Zmiany w regulaminie wprowadza się zgodnie z zasadami nowelizacji statutu. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.11.2017r. zgodnie z zarządzeniem dyrektora. 
 
 


