
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2017/2018 Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka  

w Konstantynowie Łódzkim ul. Jana Kilińskiego 75 
 
 

Regulamin Oddziałów Przedszkolnych Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka  

                    w Konstantynowie Łódzkim  
 
 

 
Podstawa prawna  
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r., poz.59) 
 
2. Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie 
Łódzkim. 

§ 1 
 
Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności oddziałów przedszkolnych w Szkole 

Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim. 
 

§ 2  
Postanowienia ogólne 
1. Oddziały przedszkolne organizacyjnie podlegają Dyrektorowi szkoły.  
2. Oddziały przedszkolne mieszczą się w budynkach szkoły przy ul. Jana Kilińskiego 75               

w Konstantynowie Łódzkim.  
3. Praca oddziałów przedszkolnych przebiega  w oparciu o podstawę programową wychowania 
   przedszkolnego oraz o wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego 
   zgodny z w/w podstawą, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły, miesięczne plany pracy oraz 
   roczny plan wychowawczy. 
 

§ 3  
Cele i zadania Oddziału Przedszkolnego 

 
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. 
 
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 
przedszkolu 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.  
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. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury  
i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.  
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 
obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 
 
Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:  
  
1) 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;  
 
2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 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. 
    

 
 

§ 4 
 

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego 
  

1. Organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny 
szkoły.  

2. Do oddziału przedszkolnego przeprowadza się rekrutację dzieci w wieku 3 – 6 lat zgodnie               
z obowiązującym w szkole Regulaminem Rekrutacji Dzieci.  

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. 
4. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, który określa 

godziny m.in.: 
a) schodzenia się i rozchodzenia dzieci,  
b) posiłków,  
c) zajęć, spacerów i zabaw.  

5. Główne zasady organizowania czasu przebywania dziecka w oddziale to:  
a) organizowanie zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci,  
b) organizowanie gier, zabaw i innych zajęć ruchowych w pomieszczeniach szkoły, na 

szkolnych boiskach lub w terenie  
c) organizowanie wycieczek oraz spacerów poza terenem szkoły odpowiednie 

wykorzystanie wyposażenia i możliwości szkoły,  
d) umożliwienie skonsumowania drugiego śniadania, wypicia ciepłego napoju oraz 

spożycia obiadu w stołówce szkolnej. 
6. Oddziały przedszkolne zapewniają dziecku 5 godzinną bezpłatną realizację podstawy 
       programowej w godz od 8.00 – 13.00. 
7. Zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego praca oddziałów  
      przedszkolnych może zostać wydłużona. Stawka za pobyt dziecka powyżej minimum  
      programowego (5 godzin) również zostaje ustalona przez organ prowadzący. W oddziałach  
      przedszkolnych dzieci mają zapewnioną opiekę ze strony pracowników pedagogicznych przez 
      godzin dziennie ( 7.00 – 17.00 ) od poniedziałku do piątku.  
8. W oddziale przedszkolnym sprawuje się opiekę dostosowując metody i sposoby oddziaływań 

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych                                  
z uwzględnieniem możliwości lokalowych szkoły:  
a) przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela 

odpowiedzialnego za nie, 
b) po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela, ewentualnie 

pracownika obsługi, 
c) w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy itp.) dzieci znajdują 

się pod opieką nauczyciela oraz innego pracownika pedagogicznego, bądź pracownika 
obsługi.  

9. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się na zasadach:  
a) dzieci są odbierane od rodziców/prawnych opiekunów, a następnie przyprowadzane do 

sali, w której odbywają się zajęcia, 
b) dzieci idące do domu, po planowanych zajęciach odprowadzane są przez pracownika 

obsługi do szatni,    



c) rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę, 

d) o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice/prawni opiekunowie 
informowani są na pierwszym spotkaniu z nauczycielem (przed rozpoczęciem roku 
szkolnego),  

f) rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania                       
i odbierania dzieci, 

g) dzieci uczęszczające do oddziału mogą być zwolnione z zajęć tylko osobiście przez 
rodziców/prawnych opiekunów. 

  
§ 5 

 
Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą oddziałów przedszkolnych. 
 

§ 6 
 

Obowiązki nauczyciela oddziałów przedszkolnych regulują przepisy prawa oświatowego oraz 
statut szkoły. 
 

§ 7 
 

Sprawy nieregulowane regulaminem rozstrzygane są decyzją Dyrektora szkoły na podstawie 
prawa oświatowego. 
 

§ 8 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia Dyrektora szkoły. 


