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ROZDZIAŁ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół  

w Białej Podlaskiej. 

§2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół z siedzibą w Białej Podlaskiej przy 

ulicy Zygmunta Augusta 2, 

2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 9  

im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół  

w Białej Podlaskiej przy ulicy Zygmunta Augusta 2, 

4) oddział przedszkolny – należy rozumieć przez to Oddział Przedszkolny  

w Szkole Podstawowej nr 9im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej 

Podlaskiej, 

5) wychowanku/dziecku – należy przez to rozumieć dzieci odbywające obowiązkowe 

roczne przygotowanie przedszkolne w Oddziale Przedszkolnym  

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół  

w Białej Podlaskiej, 

6) rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców/prawnych opiekunów wychowanków 

odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne  

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  

w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, 

7) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną  

Szkoły Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół  

w Białej Podlaskiej, 

8) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 9 

im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, 

9) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Biała Podlaska, 

10) organie nadzorującym – należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

§3. 1. Oddział przedszkolny organizacyjnie podlega dyrektorowi Zespołu. 

2. Oddział przedszkolny mieści się w budynku Zespołu, z siedzibą przy ulicy 

Zygmunta Augusta 2 w Białej Podlaskiej. 

3. Oddział przedszkolny: 

1) prowadzi obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne; 
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2) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego;  

3) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

wychowania przedszkolnego; 

4) prowadzi naukę języka angielskiego w zakresie realizacji podstawy programowej. 

4.  Rekrutację wychowanków do oddziału przedszkolnego przeprowadza się  

wg zasad i trybem określonym przez organ prowadzący, w oparciu o regulamin rekrutacji. 

5. Rodzice składają pisemną deklarację dotyczącą czasu pobytu i korzystania z 

wyżywienia dziecka w oddziale przedszkolnym na dany rok szkolny. 

6. Dziecko 6-letnie objęte jest bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

7. Za pobyt w oddziale przedszkolnym dziecka młodszego niż 6 lat, ponad czas 

przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

ustalona jest opłata zgodnie z uchwałą Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także warunków 

częściowego zwolnienia z tych opłat dzieci w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała 

Podlaska. 

8. Zwalnia się z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej, w wysokości 50% każde 

dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego z rodziny wielodzietnej lub posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

9. Rodzic zamierzający ubiegać się o 50 % zwolnienie z opłaty przedstawia w formie     

    oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia. 

10. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone 

przez przedszkole jest dyrektor, a wnioskującym rodzice dziecka. 

11. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania złożonej deklaracji dotyczącej czasu 

pobytu i korzystania z wyżywienia dziecka w oddziale przedszkolnym na dany rok szkolny 

oraz regulaminu oddziału przedszkolnego, w szczególności terminowego uiszczania opłat.  

 

ROZDZIAŁ 2- CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

§4. 1.Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. 

Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, 

przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

2. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, 

wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
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3. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się,  

co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia 

dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.  

4. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                                

i poznawczym obszarze jego rozwoju;  

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                                

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                               

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;   

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych  

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących  

do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym;  

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie                    

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w oddziale przedszkolnym oraz sytuacji zadaniowych, 

uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań 

rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, 

ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 



REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej 

 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa  

w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych 

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące  

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur; 

17) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, z tym, że nie dotyczy to:  

a) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym;  

b) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  

ze względu na inne niż wymienione w lit. a rodzaje niepełnosprawności  

oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak 

możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym 

nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne  

oraz możliwości psychofizyczne dziecka.  

18) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w oddziale 

przedszkolnym oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach, 

19) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania 

przedszkolnego, 

20) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą  

i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie 

wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania, 
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21) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom  

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami, 

22) organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych  

oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

23) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu, 

24) egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

25) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie  

z zasadami określonymi w przepisach. 

§5.1.Zadania i cele w oddziale przedszkolnym realizuje się poprzez: 

1) wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku; 

2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka; 

3) zapewnienie dzieciom równych szans edukacyjnych; 

4) wspieranie ich ciekawości, aktywności, samodzielności; 

5) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu; 

6) motywowanie do osiągania celów; 

7) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności 

za siebie i za najbliższe otoczenie; 

8) rozwijanie wrażliwości moralnej: 

a) dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w swoim postępowaniu i postępowaniu innych, 

b) traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych, 

c) wyrażanie własnych myśli i przeżyć; 

9) kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku 

społecznym, przyrodniczym, kulturowym i technicznym, 

10) rozbudzanie ciekawości poznawczej, 

11) zachęcanie do aktywności badawczej, 

12) rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej, ruchowej), 

13) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, 
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14) rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do poprawnej relacji z dziećmi  

i osobami dorosłymi, 

15) podnoszenie i rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, 

16) prowadzenie zabaw i ćwiczeń ruchowych, organizowanie spacerów i wycieczek, 

17) wyrabianie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 

2. W oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewnione: 

1) fachowe działania dydaktyczne, 

2) działania opiekuńczo-wychowawcze odpowiednie do potrzeb dzieci oraz możliwości 

szkoły. 

§6. Szkoła, w ramach działalności oddziału przedszkolnego zapewnia: 

1) udzielenie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wspomaganie 

indywidualnego rozwoju dziecka poprzez: 

a) prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania 

rozwoju wychowanków, 

b) informowanie rodziców o zauważonych deficytach bądź uzdolnieniach 

rozwojowych dziecka, 

c) wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki) 

wychowanka dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

d) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami 

specjalistycznymi, 

e) zapraszanie do oddziału przedszkolnego, na życzenie rodziców i nauczyciela, 

specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami – obserwacja  

w sytuacjach naturalnych, 

f) wspieranie rozwoju dziecka, 

g) indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy, 

h) wspieranie dzieci z uzdolnieniami, 

i) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci  

i rodziców, 

j) zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

2) umożliwienie podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej poprzez: 

a) organizowanie bezpłatnej nauki religii, 
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b) zapewnienie opieki dzieciom nie korzystającym z nauki religii, 

c) planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego. 

3) stworzenie warunków osiągnięcia gotowości szkolnej i przygotowanie do nauki szkolnej. 

4) wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci. 

§7. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-

psychologiczną:  

1) nad wychowankami rozpoczynającymi pobyt w oddziale przedszkolnym poprzez: 

a) organizowanie spotkań dyrektora z nowo przyjętymi wychowankami  

i ich rodzicami; 

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z dziećmi i rodzicami na początku roku   

szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych dziecka, stanu jego zdrowia, 

warunków rodzinnych i materialnych,  

c) organizację wycieczek integracyjnych, 

d) pomoc w adaptacji dziecka w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub 

psychologa, 

e) udzielanie niezbędnej - doraźnej pomocy przez pielęgniarkę, wychowawcę  

lub  przedstawiciela  dyrekcji, 

f) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego 

na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.  

2) nad wychowankami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   

rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący, 

3) nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi poprzez: 

a) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną,  

c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy  

do możliwości i potrzeb dziecka, 

d) rozwój zdolności dziecka w ramach zajęć pozalekcyjnych, 
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e) wspieranie dziecka w przygotowaniach do konkursów, 

f) indywidualizację procesu kształcenia. 

4) nad wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

ROZDZIAŁ 3 - ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

§8. Szkoła sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu  

w oddziale przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem szkoły dostosowując metody  

i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

§9. Organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny Zespołu. 

§10. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25. 

§11. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach 

przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi  

do 30 minut. 

§12.1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa 

ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań 

rodziców. 

2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:  

1) działania realizowane do 8:00: schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, sytuacje 

wychowawczo-edukacyjne inspirowane przez dzieci i organizowane przez nauczyciela  

o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach; 

2) realizację od godziny 8:00 bezpłatnej podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego poprzez: poranne zabawy lub ćwiczenia, czynności samoobsługowe, 

śniadanie, inspirowanie i organizowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych  

w obszarach fizycznym, społecznym, emocjonalnym i poznawczym, swobodną 

działalność dzieci zgodną z zainteresowaniami i potrzebami, zabawy w ogrodzie 

przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, czynności 

przygotowujące do obiadu, ćwiczenia i zabawy relaksacyjne i wyciszające, zabawy 

twórcze w małych zespołach, terapię baśnią, zabawy indywidualne dla dzieci zdolnych, 

wymagających działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych, 

wspomagające rozwój mowy; 

3) działania realizowane popołudniu, po godzinie 13:00 do godziny określonej w arkuszu 

organizacyjnym na dany rok szkolny: zajęcia dodatkowe, religia, czynności 

samoobsługowe, podwieczorek, zabawy muzyczno-taneczne, gry i zabawy 

dydaktyczne, badawcze, ruchowe, zabawy tematyczne, swobodna i kierowana 

działalność dzieci wspierająca całościowy rozwój dziecka.  
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3. Dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów dostosowany jest do wniosków 

rodziców. 

4. Szkoła zapewnia całodzienne wyżywienie w formie: herbaty/napoju do śniadania, 

obiadu i podwieczorku w godzinach określonych w ramowym rozkładzie dnia, z 

uwzględnieniem higieny żywienia. 

5. Realizacja bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego trwa  

od 8.00 do 13.00.  

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę  

nad danym oddziałem, ustalają szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i 

zainteresowań dzieci. 

7. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia. 

§13. Główne zasady organizowania czasu przebywania dziecka w oddziale 

przedszkolnym to: 

1) organizowanie zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci, 

2) organizowanie gier, zabaw i innych zajęć ruchowych w pomieszczeniach szkoły,   

na szkolnym boisku lub w terenie, 

3) organizowanie wycieczek oraz spacerów poza teren szkoły, 

4) odpowiednie wykorzystanie wyposażenia i możliwości szkoły, 

5) umożliwienie skonsumowania drugiego śniadania oraz spożycia obiadu w stołówce. 

§14.1. Oddział przedszkolny umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie 

przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące 

następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne: 

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy; 

2) gry i zabawy badawcze, aktywizujące zainteresowania otaczającym światem; 

3) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny; 

4) warsztaty plastyczne i teatralne, rozwijające uzdolnienia; 

5) gry i zabawy ruchowe wspierające rozwój ruchowy.  

2. Dodatkowe zajęcia, o których mowa w §14 ust.1, oddział przedszkolny realizuje  

w godzinach:                              

1) rano - od godz. 7.00 do godz. 8.00 

2) po południu  - od godz.13.00 do godz.17.00 
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§15. 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej – 

lipiec, sierpień.  

2. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie  

przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 7.00  

do 17.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki 

w przedszkolu trwa 60 minut. 

§16. Rodzicom przysługuje uprawnienie do korzystania z oddziału przedszkolnego  

w okresie wakacyjnym w placówce pełniącej dyżur ustalony przez organ prowadzący. 

§17. 1. Oddział przedszkolny umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia. 

2. Odpłatność za wyżywienie może ulec zmianie w okresach miesięcznych  

w zależności od cen rynkowych towarów, według sporządzonej przez dyrektora szkoły 

kalkulacji i nie wymaga zmian w deklaracji. 

3. Rodzice mogą być zwolnieni w całości lub w części z opłat za korzystanie z 

wyżywienia w przypadku szczególnie trudnej sytuacji rodziny lub w szczególnie 

uzasadnionych   przypadkach losowych. 

4. Opłaty za korzystanie z wyżywienia podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności 

dziecka, za każdy dzień tej nieobecności. Opłaty podlegające zwrotowi zalicza się na poczet 

opłat za następny miesiąc, a w przypadku niemożności takiego rozliczenia, zwraca się 

rodzicom w oparciu o podanie o zwrot nadpłaty.  

  
§18. 1. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jemu 

dzieci. Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak  

i psychicznym.  

2. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala 

zabaw, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia. 

3. Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela. 

Nauczyciel przekazuje zmieniającemu nauczycielowi informacje dotyczące wychowanków.  

4. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę 

upoważnionej osoby do sprawowania nadzoru.  

§19. Szkoła może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. 

Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, 

ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej zgodnie z regulaminem wycieczek i aktualnymi 

przepisami. 

§20.1. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku  

w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić dyrektora oraz rodziców  

o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach. 
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§21. 1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości 

dziecka 6-letniego do podjęcia nauki. 

2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole podstawowej”. 

 

ROZDZIAŁ 4 – RODZICE 

§22. Rodzice mają prawo do: 

1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu oddział i sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego, a zwłaszcza sposobu 

realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych; 

2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań 

edukacyjnych; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

4) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych; 

5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich 

potrzebami; 

6) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów w oparciu o tradycje środowiska i regionu; 

7) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, 

imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.; 

8) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją 

wnętrz i otoczenia; 

9) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć  

oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych; 

10) wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców; 

11) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w oddziałach przedszkolnych. 

 §23. Rodzice mają obowiązek:  

1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym; 

2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczo - dydaktycznych rodziny i oddziału przedszkolnego; 

3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie 

podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta; 
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4) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania oddziału przedszkolnego; 

5) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka  

do oddziału przedszkolnego; 

6) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu; 

7) znać i przestrzegać postanowień statutowych; 

8) przyprowadzać do oddziału przedszkolnego dzieci zdrowe, bez konieczności podawania 

jakichkolwiek leków; 

9) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka; 

10) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne; 

11) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie 

niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie 

(choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.); 

12) uczestniczyć w zebraniach organizowanych w oddziale przedszkolnym; 

13) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń; 

14) informować telefonicznie lub osobiście dyrektora Zespołu o stwierdzeniu choroby 

zakaźnej u dziecka; 

15) dostarczyć informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej 

chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym; 

16) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie; 

17) kontrolować, co dziecko zabiera ze sobą celem uniknięcia wypadku. 

§24. 1. Za pobyt dziecka w wieku 3-5 lat w oddziale przedszkolnym ponad wymiar 

zajęć z podstawy programowej pobierane są opłaty. 

12. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w wieku 3-5 lat w oddziale przedszkolnym 

ponad wymiar zajęć ustala się zgodnie z uchwałą Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także warunków 

częściowego zwolnienia z tych opłat dzieci w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała 

Podlaska. 

2. Rodzice zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za świadczenia,  

o których mowa w ust.1. 

3. Wpłaty należności za usługi oddziału przedszkolnego należy dokonywać do 15 

każdego miesiąca z góry za każdy miesiąc na konto bankowe wskazane przez placówkę  

lub w pokoju 103. 
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§25. Szkoła współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu  

i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego 

dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Szkoła bierze 

czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców  

w następujących zakresach: 

1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku; 

2) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego; 

3) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez: 

a) prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą  

w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych, 

b) prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, 

logopedii na zebraniach ogólnych, 

c) rozmowy indywidualne, 

d) zebrania grupowe i ogólne. 

4) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły: 

a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej 

grupie wiekowej, 

b) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,  

c) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji  

o postępach i trudnościach dziecka. 

§26. 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do oddziału przedszkolnego według 

godziny wskazanej przez rodzica w deklaracji dotyczącej pobytu dziecka,  w godzinach od 

7.00 do 8.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub 

poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.  

2. Do oddziału przedszkolnego dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców. 

Osoba przyprowadzająca dziecko obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać 

nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielowi dyżurującemu.  

3. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do oddziału 

przedszkolnego od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu 

przekazania dziecka rodzicom lub osobom upoważnionym. 

4. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

dziecka pozostawionego przez rodziców przed budynkiem szkoły, w szatni, przed drzwiami 

wejściowymi lub na placu zabaw.  

5. Do oddziału przedszkolnego nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, 

zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia 
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wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia 

lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola 

przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. 

6. W oddziale przedszkolnym nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów 

lekarskich bez uprzedniego porozumienia z rodzicami. 

7. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków, nawet na prośbę 

rodziców. 

8. Nauczyciel grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu 

dziecka wskazującym na początki choroby. 

9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach  

oraz wprowadzania zwierząt na teren szkoły. 

10. Rodzice zobowiązani są przekazać aktualne telefony kontaktowe na początku roku 

szkolnego, a w razie zmiany numeru niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela. 

11. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami nauczyciel ma obowiązek 

poinformować o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci. 

12. Po planowanych zajęciach dziecko musi być odebrane przez rodziców lub osoby 

upoważnione na piśmie do odbioru dzieci. 

13. Rodzice składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru 

dziecka z oddziału przedszkolnego na początku roku szkolnego. Rodzice przejmują 

odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego 

przez upoważnioną przez nich osobę. Upoważnienia rodziców nauczyciel gromadzi  

i przechowuje przez cały rok szkolny.  

14. Dziecko musi być odebrane osobiście od nauczyciela uczącego w oddziale 

przedszkolnym. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania  

i odbierania dzieci. 

15. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona w stanie zapewnić 

dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia czynności 

w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka lub z policją. 

16. W przypadku kiedy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkolnego, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole i kontaktuje się z rodzicami. 

17. W przypadku, gdy nauczyciel nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu 

rodziców powiadamia policję o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka. 

18. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 
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19. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować 

się z rodzicami dziecka. 

 

ROZDZIAŁ 5 – WYCHOWANKOWIE  

§27. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji 

Praw Dziecka, a w szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania; 

3)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

4) poszanowaniu jego godności osobistej; 

5)  poszanowaniu własności; 

6)  opieki i ochrony; 

7)  partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

8)  akceptacji jego osoby. 

9) indywidualnego nauczania w określonych przepisami przypadkach; 

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej 

specjalistycznej; 

11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych. 

§28. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo 

własne i kolegów: 

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy; 

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela; 

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w oddziale przedszkolnym; 

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa; 

5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne; 

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw 

respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych; 



REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej 

 

8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela. 

§29. 1. Dziecko powinno przyjść do oddziału przedszkolnego czyste, starannie uczesane 

i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się  

i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych  

i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. 

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa. 

3. Na początku roku szkolnego wychowawcy wywieszają spis podręczników i 

przyborów, w które należy dziecko zaopatrzyć. 

§30. 1. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie  

i zagubienie szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone 

przez dzieci. 

 

 

ROZDZIAŁ 6 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§31. Obowiązki nauczyciela oddziału przedszkolnego regulują przepisy prawa 

oświatowego. 

§32. Sprawy nieregulowane regulaminem rozstrzygane są decyzją dyrektora   

na podstawie prawa oświatowego.  

§33. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


