
REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

Regulamin działania oddziału przedszkolnego  

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  

w Wyrzysku. 

 

Regulamin działania oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej             

w Wyrzysku.  

 

1. W Szkole Podstawowej w Wyrzysku można tworzyć oddział przedszkolny, zwany dalej 

„zerówką”. 

 

2. Zerówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego. 

 

3. Celem działania zerówki jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego 

wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-

kulturowym i przyrodniczym. 

 

4. Zadaniem zerówki jest: 

     1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej poprzez: 

     a) zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły; 

      b) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:  

           - organizowanie na wniosek rodziców bezpłatnej nauki religii, 

           - zapewnienie opieki dzieciom nie korzystającym z nauki religii, 

          - planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego ze zwróceniem uwagi na      

obchodzone święta narodowe; 

     c) zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej; 

     d) wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej. 

5. Powyższe zadania i cele w zerówce realizuje się poprzez: 

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

     2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka; 

     3) zapewnienie równych szans; 



     4) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu; 

     5) motywowanie do osiągania celów 

     6) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności za   

siebie i za najbliższe otoczenie; 

      7) 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; 

    8) kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku 

przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym; 

    9) rozbudzanie ciekawości poznawczej; 

    10) zachęcanie do aktywności badawczej; 

    11) rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej i ruchowej); 

    12) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni. 

6. W zerówce sprawuje się opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do 

wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem 

istniejących warunków lokalowych. W szczególności: 

       1) dzieci są odbierane od rodziców (prawnych opiekunów) lub od osób upoważnionych przez 

nauczyciela i pracownika obsługi, a następnie przeprowadzane do sali, w której odbywają się 

zajęcia 

      2) przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela 

odpowiedzialnego za nie 

      3) dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej po zakończeniu zajęć. Na świetlicę dzieci 

odprowadzane są przez nauczyciela, 

      4) dzieci odbierane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione, 

7. Przyprowadzanie i odbierania dzieci z zerówki może odbywać się na poniższych zasadach: 

     1) dziecko może być przyprowadzane do zerówki i odbierane z niej tylko przez osobę mogącą 

zapewnić pełne bezpieczeństwo (osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie), 

   2) rodzice mogą upoważnić na piśmie, do przyprowadzania i odbierania dziecka z zerówki osobę, 

która jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo, 

   3) rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio 

w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko, 

4) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. W innym przypadku nauczyciel 



powiadamia o tym fakcie drugiego rodzica, by ten odebrał dziecko 

    5) nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców. 

Wymagana jest pisemna zgoda złożona osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) 

u dyrektora szkoły lub   nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko, 

   6) rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odebranego z zerówki przez upoważnioną przez nich osobę, 

    7) o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice są informowani na początku roku 

szkolnego. Godziny te określa ramowy rozkład dnia pracy zerówki, 

    8) rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci 

  9) w czasie zajęć poza szkołą( spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy i tym podobne) dzieci 

znajdują się pod opieką nauczyciela. 

8. W uzasadnionych przypadkach (oboje rodziców pracują) dziecko może korzystać z opieki w 

świetlicy szkolnej. 

9. Liczba dzieci w oddziale zerowym nie może przekraczać 25. 

10. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów 

wychowania przedszkolnego. 

11. Organizację pracy zerówki określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły na 

wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań 

rodziców (prawnych opiekunów). 

12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym 

oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb 

i zainteresowań dzieci. 

13. Ramowy rozkład dnia określa godziny, między innymi: 

       1) schodzenia się i rozchodzenia dzieci, 

       2) posiłków, 

      3) zajęć, spacerów i zajęć dodatkowych. 

14. Ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od pory roku i potrzeb rodziców. 

15. Zerówka czynna jest 5 godzin, w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Czas przeznaczony na 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w  oddziale zerowym nie może być 

krótszy niż 5 godzin dziennie. 

16. W zerówce zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w 

wieku przedszkolnym. 



17. Do Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 przyjmuje się kandydatów 

zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

17 a. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego: 

1)  Składanie wniosków wraz z załącznikami – termin 10 – 28 marca br. 

2) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych – termin 18 kwietnia br. o godz. 9.00 

3) Potwierdzenie przez rodzica dziecka zakwalifikowanego chęć posłania dziecka do 

danego oddziału przedszkolnego – termin do 25 kwietnia br. 

4) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych –  termin 

9 maja br. o godz. 9.00 

5) Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do         

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej – termin do 7 dni od podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

6) Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez Przewodniczącego 

komisji Rekrutacyjnej – termin do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

7) Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w 

pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – termin do 7 dni od terminu otrzymania 

pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia 

8)  Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia -  termin do 7 dni od dnia 

złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 

9) Wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego – termin do 7 dni od dnia otrzymania 

odpowiedzi na odwołanie 

10)  Terminy postępowania uzupełniającego 

a)  składanie wniosków wraz z załącznikami – termin 18 – 22 sierpnia br; 

b)  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych – termin 27 sierpnia br. o godz. 9.00; 

c)  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 

termin 29 sierpnia o godz. 9.00; 

17b. Jeżeli dziecko kontynuuje wychowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej im.   Powstańców 

Wielkopolskich w Wyrzysku w roku szkolnym 2014/2015, rodzice składają w sekretariacie 



deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i oświadczenie   o zatrudnieniu lub 

studiowaniu rodziców. 

17c. Jeżeli dziecko jest spoza obwodu szkolnego, rodzice składają w sekretariacie szkoły wniosek 

wraz z załącznikami: wielodzietność rodziny kandydata - oświadczenie   o wielodzietności rodziny 

kandydata, niepełnosprawność kandydata - orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2011 r. nr 127,poz. 721 ze zm.); niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata -  orzeczenie            

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne   w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127,poz. 721 ze zm.); niepełnosprawność obojga 

rodziców - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127,poz. 721 ze zm.); 

samotne wychowywanie kandydata -  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; objęcie kandydata pieczą zastępczą 

– dokument potwierdzający objęcie dziecka piecza zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135). 

18. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych w obszarze danej gminy niż liczba 

wolnych miejsc w Oddziale Przedszkolnym, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne i bierze 

się pod uwagę kryteria lokalne uzgodnione z organem prowadzącym. 

                    Kryteria: 

1. Kandydat w roku szkolnym 2014/2015 podlega obowiązkowi odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego – wartość kryterium w punktach 10. 

2. Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic samotnie 

wychowujący  dziecko zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy lub oboje 

rodzice studiują w systemie dziennym (załącznik: oświadczenie o studiowaniu) - 

wartość kryterium w punktach 1. 



3. Uczęszcza rodzeństwo kandydata w roku szkolnym 2014/2015 do oddziału 

przedszkolnego, do którego został złożony wniosek - wartość kryterium w punktach 

1. 

4. Deklarowany czas pobytu wynosi co najmniej 7 godzin - wartość kryterium                   

w punktach 1. 

5. Dziecko urodzone w 2010 r. - wartość kryterium w punktach 1. 

Maksymalna liczba punktów – 14. 

19. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 dziecko zamieszkałe 

na obszarze danej gminy nie zostało przyjęte do Oddziału Przedszkolnego, dyrektor szkoły 

informuje o nieprzyjęciu dziecka do Oddziału Przedszkolnego burmistrza. Burmistrz obowiązany 

jest pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole albo inną publiczną formę wychowania 

przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko. 

20. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do Oddziału 

Przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Oddział Przedszkolny 

nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

21. Dziecko podczas pobytu w przedszkolu ma prawo do wszystkich praw wynikających z 

Konwencji o prawach dziecka. 

22. Prawa i obowiązki dziecka, normy i umowy, nagrody i kary określa Statut Szkoły w Wyrzysku. 

23. Zapisy Regulaminu obowiązują w równym stopniu wszystkie podmioty zerówki: nauczycieli, 

rodziców, dzieci, pracowników obsługi i administracji. 

24. W stosunku do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

Statutu Szkoły. 

 

 

 

Mocą uchwały Rady Pedagogicznej 

z dnia 16 czerwca 2011r.zatwierdzono niniejszy regulamin. 

 

Mocą uchwały Rady Pedagogicznej  

z dnia 28 lutego 2014r. zatwierdzono zmiany w powyższym regulaminie. 

 

 


