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Rozdział I 

Informacje o Przedszkolu 

 

§ 1 

1. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Opatowie, zwane dalej 

„przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem  wielooddziałowym. 

2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Opatowie przy ul. Przedszkolnej nr 1. 

3. Odział 6-latków zlokalizowany jest w Szkole Podstawowej w Opatowie  

przy ul. Poznańskiej 7. 

 

§ 2 

1. Organem prowadzącym przedszkole jest  Gmina Łęka Opatowska. 

2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Wielkopolski Kurator Oświaty 

w Poznaniu. 

3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki 

bezpośrednio z budżetu Gminy Łęka Opatowska, a uzyskane wpływy 

odprowadza na rachunek bankowy Gminy Łęka Opatowska. 

4. Przedszkole używa pieczęci nagłówkowej o treści:  

 

Zespół Szkół w Opatowie  

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Opatowie 

ul. Przedszkolna 1 

63-645 Łęka Opatowska 

tel. (062)7814545 

NIP: 619-18-63-932 Regon: 251500055 

 

5. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją 

zgodnie z  odrębnymi przepisami. 

 

§ 3 

1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy. 

2. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu  

i dźwięku. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, takie jak: nagranie potrzebne do 

audycji, widowiska, przedstawienia przedszkolnego, zajęcia otwartej itp. 

Zgodę na nagrywanie w tych sytuacjach, wydaje dyrektor. 

3. Na terenie przedszkola działa monitoring wizyjny obejmujący swoim 

zasięgiem plac zabaw i wejście główne do przedszkola. Zapisy z monitoringu 

będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni. Po upływie 

tego terminu dane są automatycznie usuwane. Każdorazowe zabezpieczenie 

zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny 

wniosek złożony do Dyrektora. Zabezpieczone dane z monitoringu 

wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie  
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w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które 

działają na podstawie odrębnych przepisów.  

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich wykonania 
 

§ 4 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej  

wychowania przedszkolnego wzmocnione i uzupełnione zadaniami   

profilaktyczno-wychowawczymi. 

2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu 

dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole. 

3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości 

szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego  

i społecznego. 

4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności: 

1) pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego, dostosowując 

treści, metody i organizację poszczególnych zajęć do możliwości 

psychofizycznych uczniów;  

2)  promowanie zdrowego stylu życia i  przeciwdziałanie współczesnym 

zagrożeniom w ramach realizacji zadań o charakterze profilaktyczno-

wychowawczym; 

3) organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii; 

4) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

5) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów  

z niepełnosprawnością; 

6) umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 

7) zapewnieniu dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu 

w przedszkolu. 

 

5. Cele i zadania przedszkola realizowane są przez kompetentną kadrę 

pedagogiczną we współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego 

zaufania. 

6. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań przedszkola  

z uwzględnieniem dążenia do jak najwyższego poziomu osiągania 

zakładanych celów, uwzględniane jest w planach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 
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§ 5 
 

1. Przedszkole organizuje  i udziela dzieciom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego dziecka oraz rozpoznawaniu 

czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w 

przedszkolu. 

2. Nauczyciele  oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację 

pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u dzieci: 

1) szczególnych uzdolnień; 

2) przyczyn trudności rozwojowych ; 

3) przyczyn zaburzeń zachowania. 

3. Wyniki obserwacji pedagogicznej są dokumentowane i udostępniane 

rodzicom. 

4. Dyrektor przedszkola z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie 

przedszkola organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym  

w szczególności: 

1) ustala dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy 

tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin,  

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

2) informuje na piśmie rodziców dziecka o  formach  i zakresie udzielanej 

pomocy. 

5. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

określają odrębne przepisy. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy  

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

7. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom i nauczycielom pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich   

w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 
 

§ 6  

 

1. Dla dzieci  z niepełnosprawnością przedszkole organizuje wychowanie 

przedszkolne w formie kształcenia specjalnego w integracji  

ze środowiskiem przedszkolnym. 

2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

2) dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych; 



5 
 

3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w 

tym zajęcia  rewalidacyjne i terapeutyczne. 

3. Szczegółowe warunki organizowania wychowania przedszkolnego dla dzieci  

z niepełnosprawnością określają odrębne przepisy. 

 

§ 7 

 

1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy 

pobierali naukę  w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach 

oświatowych innych państw, korzystają z wychowania przedszkolnego na 

warunkach określonych w odrębnych przepisach.  

2. Dzieci  należące do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających 

podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej 

i językowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.  

3. Dzieciom niebędącym obywatelami polskimi oraz dzieciom należącym do 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się 

językiem regionalnym,  przedszkole zapewnia integrację ze środowiskiem 

przedszkolnym, w tym w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych  

z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. 

 

§ 8 

 

1. Przedszkole organizuje zajęcia  religii. 

2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii oraz etyki  jest życzenie 

wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia. 

3. Życzenie udziału w zajęciach z religii  raz wyrażone nie musi być ponawiane 

w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie. 

4. Zasady organizacji religii określają odrębne przepisy. 
 

§ 9 
 

1. Zadania przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych, zespołowych, 

indywidualnej pracy z dzieckiem oraz kierowanych i swobodnych zabaw 

dzieci. 

 

2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia: 

1) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjnej 

umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej; 

2) prowadzenie diagnozy i  obserwacji dzieci w celu monitorowania ich 

rozwoju; 
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3) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania 

swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy; 

4) organizację przestrzeni szkolnej umożliwiającej rozwój dzieci; 

5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw 

na wolnym powietrzu; 

6) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci wynikające z niepełnosprawności   

i chorób przewlekłych. 

 

3. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka 

oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej; 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie  

z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu; 

3) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej. 

 

Rozdział III 

Organizacja pracy przedszkola 

§ 10 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny. 

2. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia  następnego roku. 

3. Do ustalania przerw w funkcjonowaniu przedszkola zastosowanie mają 

odrębne przepisy. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. 

5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

6. Poranki i popołudnia prowadzone są w formie zajęć opiekuńczych lub 

dydaktyczno – wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.  

7. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego  

w godzinach od 6.30 do 8.30 i od 13.30 do 16.30 w celu zapewnienia opieki 

nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi  

z przedszkola.  

8. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.30  

do 8.30, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przejmuje dzieci  

ze wszystkich grup od godziny 13.30 do 16.30.  

9. W okresach niskiej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola może zlecić 

łączenie oddziałów. 

10. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25. 

11. Niektóre zajęcia prowadzone są w grupach międzyoddziałowych (święta, 

uroczystości szkolne, przedstawienia i spektakle, spotkania z ciekawymi 

ludźmi itp.  

12. Przedszkole organizuje wycieczki i wyjazdy zgodnie z planem przedszkola. 

 



7 
 

 

§ 11 

1. Przedszkole zapewnia bezpłatną realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania 

przedszkolnego w godzinach od 8.30 do 13.30. 

2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci mających prawo do przedszkola  

w czasie wykraczającym za czas realizacji podstawy programowej,  

o którym mowa w ust. 1, określa uchwała podjęta przez Radę Gminy Łęka 

Opatowska wraz ze sposobem jej wykonania. 

3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników 

przedszkola w formie trzech posiłków: śniadanie, obiad i podwieczorek. 

4. Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z wybranych 

posiłków. 

5. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających  

z wyżywienia zobowiązani są do uiszczania opłat w terminie do 14 każdego 

miesiąca. 

6. Stawki wyżywienia na każdy rok szkolny ustala dyrektor w porozumieniu  

z organem prowadzącym. 

7. Opłaty podlegają zwrotom w przypadku ich niewykorzystania.  

8. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 3 i 6, określa 

dyrektor z uwzględnieniem zasad zgłaszania nieobecności dzieci  

w przedszkolu, które będą stanowiły podstawę zwrotu kosztów wyżywienia. 

 

§ 12 

 

1. Pracownicy przedszkola odpowiedzialni za pracę z dzieckiem: 

1) Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą, 

jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece dzieci.  

2) W oddziałach w których dzieci posiadają orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub niepełnosprawność sprzężną za zgodą 

organu prowadzącego zatrudnia się dodatkowo nauczyciela 

wspomagającego, który posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki 

specjalnej, w celu współorganizowania kształcenia dzieci 

niepełnosprawnych.  

3) Pomoc nauczyciela przedszkola zatrudnia się za zgodą organu 

prowadzącego w grupach, które obejmują dzieci posiadające orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w oddziałach liczących dużą 

liczbę dzieci 2,5 i 3 – letnich potrzebujących pomocy.  
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2. Do zadań nauczycieli należą: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zdolności  

i zainteresowania, 

3) prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

4) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt, 

5) współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc 

psychologiczną, zdrowotną  i inną, 

6) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, 

7) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych  

i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku, 

8) wspomaganie rozwoju mowy dzieci, 

9) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują  

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, 

10) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, 

11)  wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, 

12) wychowanie przez: 

a) sztukę – dziecko widzem i aktorem, 

b) muzykę i śpiew, 

c) pląsy i taniec, 

d) różne formy plastyczne, 

13) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy 

konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych, 

14) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych  

i unikaniu zagrożeń, 

15) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, 

16) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją 

matematyczną, 

17) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, 

18) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

 

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału 

zgodnie z odrębnymi przepisami: 

1) dziennik zajęć, 

2) miesięczny plan pracy, 

3) karty dzieci sześcioletnich (oraz inne dokumenty ułatwiające pracę 

dydaktyczno-wychowawczą).   

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, a także ze strony 
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wyspecjalizowanych w tym zakresie placówkach i instytucji oświatowych  

i naukowych, jak Kuratorium Oświaty. 

5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków  

i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, 

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, 

3) wiązania ich w działalność przedszkola. 

6. Nauczyciel wspomagający: 

1) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz 

wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup 

wychowawczych realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone  

w programie; 

2) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami  

i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą  

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych 

przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach  

i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, 

specjalistów i wychowawców grup wychowawczych; 

4) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych 

realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,  

w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, 

niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznym; 

5) prowadzi zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,  

w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne  

i socjoterapeutyczne (jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje  

do niepełnosprawności ucznia); 

6) uczestniczy w zespole opracowującym IPET. 

7. Pomoc nauczyciela: 

1) współpracuje z nauczycielem wychowawcą, pomaga  

w przeprowadzaniu zajęć, 

2) pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i poza 

nim (wycieczki, spacery i itp.), 

3) pomaga dzieciom w czynnościach samoobsługowych: ubieraniu, 

jedzeniu, wyjściu do toalet, myciu rąk itp.,. 

4) pomaga w czynnościach porządkowych, dba o czystość, porządek, 

estetykę pomieszczeń i mienia przedszkolnego. 

8. Każdy specjalista zatrudniony w przedszkolu lub szkole prowadzi dziennik, 

do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności 
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przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach  

z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich 

zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci lub uczniów, objętych różnymi 

formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

Ponadto każdą dokumentację badań i czynności uzupełniające prowadzone 

przez specjalistę powinny być umieszczane w indywidualnej teczce dla 

dziecka lub ucznia objętego odpowiednio kształceniem specjalnym. 

§ 13 

Szczegółowe zadania innych pracowników przedszkola: intendent/magazynier, 

kucharz główny, kucharz, sprzątaczki określają odrębne przepisy. 

§ 14 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dziecko 

może być odroczone od obowiązku szkolnego 1 rok. 

2. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może 

być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.  

3. W miarę posiadanych miejsc istnieje możliwość przyjęcia dzieci 2,5 letnich.  

§ 15 

1. Dziecko ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-

opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, gdzie 

podstawową formą jest zabawa i zajęcia zorganizowane, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w przedszkolu zapewniających 

bezpieczeństwo, 

3) ochrona przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej, 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-

dydaktycznym. 

§ 16 

Rada Pedagogiczna może w razie potrzeby podjąć decyzję – uchwałę 

upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do 

przedszkola, w następujących przypadkach: 

• długotrwała, nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w przedszkolu, 

• nie uiszczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. 
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POSTANOWIENIA    KOŃCOWE 

§ 17 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

2. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi   przepisami. 

3. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne 

przepisy. 

 

 


