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Podstawy prawne: 

1. Akt założycielski – Uchwała Rady Gminy nr XXXI/298/2017  z dnia 24 października 2017 r.; 

1. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483); 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 

z 1991 r. poz. 526); 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity ;Dz.U. z 2018 r., poz.1457.); 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U z 2018 r.,poz.996 ze zm.); 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 60); 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245); 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 967.); 

8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta 

Nauczyciela; 

9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., po. 498); 

10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz.450.); 

11. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz 1000.); 

12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017 r.,poz.2077); 

13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (D.U. z 2018 r., poz.998.); 

14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U.  

z 2017 r. poz. 682.); 

15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 

23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.); 

16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260.). 
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Rozdział I 

Przepisy ogólne 

                                                            § 1 

1. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej- Curie, zwany dalej 

oddziałem przedszkolnym jest placówką publiczną. 

2. Siedziba oddziału szkolnego znajduje się pod adresem Stołpie 11; 22-151 Stołpie. 

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Chełm z siedzibą w Pokrówce. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Lubelski Kurator Oświaty. 
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        Rozdział II 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego 

§ 2 

1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności: 

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości 

z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji, 

2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego  

oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do 

podjęcia nauki w szkole, 

3) ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i normami 

postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie, 

4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu 

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

2. Zadania oddziału przedszkolnego: 

1) zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego 

w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich 

godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, 

1) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale 

przedszkolnym, 

2) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku 

oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci, 

3) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  

do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi 

potrzebami i możliwościami, 

4) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy, 

5) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka, 

6) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

7) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 

8) organizowanie opieki dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna 

jest stała bądź doraźna pomoc.  
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5. Oddział przedszkolny wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, 

metody oraz organizację pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości, 

w szczególności poprzez: 

1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych, 

2) system ofert edukacyjnych, 

3) stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć, 

4) działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące, 

5) umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu 

otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, 

możliwości i zainteresowań dzieci, 

6) 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, 

7) w działalności wychowawczo - dydaktycznej ukazuje dzieciom piękno języka polskiego oraz 

bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej, 

8) tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze akceptacji 

i bezpieczeństwa. 

4. Oddział realizuje cele i zadania podczas 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. 

5. W oddziale przedszkolnym: 

1) pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem rozwoju 

i indywidualnymi potrzebami dziecka, 

2) wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości, 

3) szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy ułomności, 

4) nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzoną dziecku przez innych. 

6. W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w trakcie bieżącej 

pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych, porad 

i konsultacji oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
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8. Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą: rodzice 

dziecka, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem, 

pielęgniarka środowiskowa, poradnia psychologiczno– pedagogiczna, pracownik socjalny, asystent 

rodziny, kurator sądowy. 

9. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne 

i bezpłatne. 

10. Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki, sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne, 

3) inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne 

i resocjalizacyjne, 

4) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym. 

11. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami dziecka. 

12.  Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą 

i poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć organizowanych 

poza Szkołą: 

1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i szkole oraz zajęć organizowanych 

poza oddziałem i terenem szkoły, 

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny, 

3) stwarza atmosferę akceptacji, 

4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 

13. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo-

dydaktyczny. 
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Rozdział III 

Organy oddziału przedszkolnego 

§ 3  

1. Dyrektor: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny na podstawie odrębnych przepisów, 

2) kieruje polityką kadrową, 

3) zatrudnia i zwalnia nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4) kieruje bieżącą działalnością Oddziału Przedszkolnego, 

5) opracowuje arkusz organizacyjny placówki i przedstawia go do zatwierdzenia organowi 

prowadzącemu, 

6) powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od zgody organu 

prowadzącego, 

7) szczegółowe kompetencje Dyrektora Szkoły jednocześnie Dyrektor Oddziału Przedszkolnego 

przy SP w Stołpiu regulują odrębne przepisy. 

2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego 

opiece wychowanków. 

3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, 

w tym między innymi: 

1) zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza  

ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności, 

2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych 

i kształcących realizowanych w oddziale, 

3) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, włączając ich 

do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych trudności, 

4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie, 

5) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci, 

6) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. w sprawie 

wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci, 

7) wydaje rodzicom kartę „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w szkole 

podstawowej”. Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku szkolnego 
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poprzedzającego rok szkolny, którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę 

w szkole podstawowej. 

4. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, 

2) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznej, 

emocjonalnej, ruchowej i umysłowej, 

3) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie  

oraz otaczającej rzeczywistości społeczno– kulturalnej i przyrodniczej, 

4) stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka, 

5) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy, 

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka  

do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnozą przedszkolną). 

5. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie 

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez: 

1) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności, 

2) prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających dodatkowego wsparcia 

pedagogicznego, 

3) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, planuje 

i koordynuje jej przebieg, 

4) współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno 

– pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną. 

6. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo: 

1) wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów dopuszczonych do 

użytku szkolnego lub opracowania własnego programu z uwzględnieniem zasad określonych 

w ustawie o systemie oświaty, 

2) wyboru pomocy dydaktycznych, 

3) opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, 

4) zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym, 

5) udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, 

6) aktywnego udziału w formach doskonalenia nauczycieli, 

7) pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli specjalistów, 
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8) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub oddziałach 

przedszkolnych zorganizowanych przy szkole podstawowej. 

7. Rada Rodziców: 

1) przedstawiciele rodziców oddziału przedszkolnego wchodzą w skład Rady Rodziców  Szkoły 

Podstawowej, 

2)  Rada Rodziców jest organem społecznym i reprezentuje ogół rodziców (opiekunów 

prawnych) dzieci, będących wychowankami oddziału, 

3) tryb wyborów oraz działalność i funkcjonowanie Rady reguluje regulamin Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej.  
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Rozdział IV 

Prawa i obowiązki dziecka 

§ 4 

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym na prawo do: 

1) podmiotowego i życzliwego traktowania, 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 

3) akceptacji takim, jakim jest, 

4) własnego tempa rozwoju, 

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, 

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw. 

2. Dziecko ma obowiązek: 

1) podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom współżycia społecznego, 

2) przestrzegania zasad higieny osobistej, 

3) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy. 
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Rozdział V 

Prawa i obowiązki rodziców 

 § 5 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem przedszkolnym, 

2) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym 

oddziale, z którym zapoznawani są podczas pierwszego zebrania dla rodziców, organizowanego 

w danym roku szkolnym, 

3) znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym, z którym zapoznawani są 

w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco poprzez informacje zamieszczane na tablicy oddziału 

przedszkolnego, prowadzonej przez nauczyciela, 

4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez: 

a) uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych 

dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu, 

b) obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości i imprez 

w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek, 

c) zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka, 

d) udostępniania kart pracy dziecka i wytworów plastycznych, 

e) do przekazania organom szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału i szkoły, 

f) wychodzenia z inicjatywą udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku, 

g) informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej  

oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

5) wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w przypadkach 

uzasadnionych stanem zdrowia dziecka, 

6) wystąpienia do dyrektora szkoły o zaprzestanie organizacji indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, 

że stan zdrowia dziecka umożliwia mu uczęszczanie do oddziału przedszkolnego, 

7) wyrażenia pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach religii. 

 

2. Rodzice dzieci są zobowiązani do: 



              Statut oddziału przedszkolnego                                                                       Strona 13 z 17 
 

1) zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, 

3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku dziecka 

realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza oddziałem przedszkolnym, 

4) zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w drodze 

powrotnej, 

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

i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, 

6) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka 

i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

7) udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym harmonogramem 

spotkań, 

8) odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego, 

9) współpracy z pielęgniarką środowiskową w miejscu nauczania i wychowania w zakresie troski 

o zdrowie dziecka, 

10) kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi 

świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI 
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Zasady odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego 

       § 6 

1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają rodzice lub osoby przez nich upoważnione. 

1. Po wejściu na teren szkoły rodzice lub upoważnione przez nich osoby udają się do szatni,  

gdzie przygotowują dziecko do pozostania w oddziale i przekazują je pod opiekę nauczyciela 

oddziału. 

2. Odbioru dziecka z oddziału dokonują rodzice lub upoważnione na piśmie przez nich osoby. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do 

oddziału przedszkolnego lub jednorazowo. Może być zmieniane lub anulowane. 

4. W upoważnieniu wskazuje się dane osoby, w tym w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. 

5. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, wskazanego w treści upoważnienia. 

6. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby zamierzającej 

je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. 

upojenie alkoholowe). 

7. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie Dyrektora szkoły lub 

jego społecznego zastępcę. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich 

dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. 

8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy 

pod wskazanymi numerami telefonów nie można nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczyciel 

oczekuje z dzieckiem w szkole 1 godzinę. 

9. Po upływie czasu wskazanego w ust. 9, powiadamia się Policję o niemożności skontaktowania się 

z rodzicami. 

10. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone 

przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się wychowawcy oddziału przedszkolnego. 

 

 

Rozdział VII 

Organizacja pracy 



              Statut oddziału przedszkolnego                                                                       Strona 15 z 17 
 

§ 7 

1. Organizację oddziału przedszkolnego dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej w 

Stołpiu im Marii Skłodowskiej- Curie. 

2. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela 

oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego przez dyrektora szkoły 

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się do 

wiadomości rodziców dzieci. 

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 

6. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy oraz określonych przez organ prowadzący terminach przerw w pracy 

oddziału przedszkolnego. 

7. W przypadku pozostania dziecka z oddziału przedszkolnego dłużej niż 5 godzin, na wniosek rodziców 

szkoła zapewnia wychowankowi opiekę w świetlicy szkolnej. Opieka ta jest bezpłatna. 

8. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie dzieciom 

niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

9. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może w oddziale przedszkolnym zorganizować zajęcia 

dodatkowe. 

10. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (religia, zajęcia umuzykalniające i inne) dostosowuje 

się do możliwości rozwojowych dzieci – ok. 30 minut. 

12. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać ze stołówki szkolnej na ogólnych zasadach 

określonych przez szkołę. 

13. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest przy zapisywaniu dziecka do oddziału przedszkolnego 

wypełnić kartę zgłoszenia dziecka. 

14. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ 

prowadzący Szkołę i podaje do publicznej wiadomości. 

15. Rodzice zgłaszają dziecko do oddziału przedszkolnego w celu zapewniania realizacji 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

16. Za zgodą organu prowadzącego, do oddziału przedszkolnego, mogą być przyjmowane również dzieci 

3, 4 i 5-letnie. 

17. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do 

oddziału przedszkolnego rozpatruje Dyrektor szkoły. 
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18. Dziecko powracające z zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego na warunkach 

dotyczących obywateli polskich. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 8 
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1. Statut Oddziału Przedszkolnego stanowi załącznik do statutu Szkoły Podstawowej w Stołpiu im. Marii 

Skłodowskiej- Curie. 

2. Oddział przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 


