
FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
 
Opracowano na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół (Dz. U. Nr 61,poz.624,z późn. zm.) 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r 
poz.977 ) 

§1. Zasady ogólne 

1. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program 
wychowania przedszkolnego określony odrębnymi przepisami. 

2. Termin funkcjonowania oddziałów przedszkolnych oraz ich organizację 
ustala corocznie organ prowadzący na wniosek dyrektora. 

3. W oddziałach przedszkolnych realizowane są cele i zadania wynikające 
z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, 
w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego. 

4. Oddziały przedszkolne przyjmują dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w celu 
umożliwienia im odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego określonego przepisami prawa. 

5. Dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz inne, dla 
których dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko 
mieszka podjął decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, mogą być 
objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 6 lat, nie dłużej 
jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat. 

6. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. 
7.  Opiekę nad dziećmi w oddziale sprawuje jeden nauczyciel (z wyjątkiem 

oddziału integracyjnego ) 
8.  Czas pracy oddziału przedszkolnego umożliwia realizację zadań 

ustalonych  
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i wynosi 5 godzin 
dziennie, 25 godzin w tygodniu. 



9. Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 8:00 do 13:30 cztery razy 
w tygodniu, oraz w godzinach od 8:00 do 13:00  raz w tygodniu. 

10. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 
11. Czas trwania zajęć dydaktycznych z dziećmi w wieku 5-6 lat wynosi ok. 

30 minut .Czas oraz formę zajęć nauczyciel dostosowuje do możliwości 
i potrzeb dzieci. 

12. Sposób dokumentowania pracy dydaktyczno–wychowawczej 
oddziału przedszkolnego określają odrębne przepisy. 

13. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane dodatkowe zajęcia 
ze środków organu prowadzącego. Liczbę godzin oraz rodzaj zajęć 
corocznie określa arkusz organizacji pracy szkoły. 

 
§ 2. Prawa wychowanka 

 
Wychowanek ma w szczególności prawo do: 
1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo–dydaktycznego 

i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 
2. pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w oddziale przedszkolnym 

oraz podczas zajęć organizowanych poza szkołą; 
3. korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
4. życzliwego i podmiotowego traktowania; 
5. swobody wyrażania myśli i przekonań; 
6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
7. pomocy w przypadku trudności w procesie wychowawczo – 

dydaktycznym; 
8. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego 

 
§3. Opieka nad dzieckiem 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka 
przez rodzica(opiekuna), do czasu odbioru dziecka ze  szkoły przez 
rodzica lub inną upoważnioną przez niego osobę.  

2. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę zgodnie 
z obowiązującymi przepisami: 

a) opiekę nad dziećmi przebywającymi w oddziale przedszkolnym 
sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały; 

b) w razie nieobecności nauczyciela opiekę organizuje Dyrektor 
Szkoły; 



c) w wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
dzieciom, nauczycieli wspomagają wyznaczeni pracownicy 
niepedagogiczni; 

d) opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w 
trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują 
nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w 
zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora; w razie 
potrzeby i za zgodą dyrektora opiekę podczas wycieczek sprawują 
dodatkowo inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice; 

e) wycieczki organizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i regulaminem obowiązującym w szkole; 

f) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w 
szkole jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych 
zajęć; 

3. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w oddziale 
przedszkolnym lub szkole nauczyciel sprawujący nad nim  opiekę 
zobowiązany jest: 
a) udzielić pierwszej pomocy, 
b) w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, o zaistniałym 

zdarzeniu poinformować niezwłocznie Dyrektora Szkoły oraz 
rodziców dziecka. 

4. Dyrektor jest zobowiązany przygotować dokumentację zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

5. W czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewniony 
odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb dziecka. 

6. Nauczyciel systematycznie kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale, 
szatnia, łazienka, stołówka, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoce 
dydaktyczne pod kątem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
§4 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci: 

Dzieci przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego o godzinie 8:00,a 
odbierane o godzinie 13:30 lub 13.00; 

Dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w  szkole przed i po zajęciach 
wychowania przedszkolnego może korzystać z opieki w świetlicy szkolnej, o ile 
decyzje organu prowadzącego nie stanowią inaczej. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia w grupie przedszkolnej po zakończonych zajęciach 
osobiście przekazuje dziecko pod opiekę nauczycieli świetlicy. 



1. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy szkolnej sprawują 
wyznaczeni nauczyciele świetlicy. Podczas pobytu w świetlicy szkolnej 
dziecko podlega zasadom określonym w Regulaminie Świetlicy. 

2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez 
rodziców lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą 
pełne bezpieczeństwo; 

3. Osoba niepełnoletnia odbierająca dziecko z oddziału przedszkolnego musi 
mieć ukończone 13 lat oraz posiadać pisemne upoważnienie wystawione 
przez rodziców, w którym oświadczają oni, że ponoszą całkowitą 
odpowiedzialność za dziecko przebywające pod opieką osoby nieletniej. 

 
§5 Zakres zadań nauczycieli oddziału przedszkolnego 

 
1. Nauczyciele współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach 

wychowania i nauczania poprzez: 
a) zaznajamianie rodziców z zadaniami wynikającymi w szczególności z 

programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, 
b) uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 
c) ustalanie i poznawanie potrzeb rozwojowych dzieci, 
d) okazywanie rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec 

dzieci, 
e) udzielanie informacji na temat zachowania i rozwoju ich dzieci, 
f) podejmowanie dyskusji na tematy wychowawcze, ustalanie wspólnych 

wymagań i sposobów pracy z dzieckiem, 
g) włączanie rodziców w sprawy życia oddziału i szkoły, kształtowania 
świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie.  

2. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele: 
a) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i 

kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z 
podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do 
kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności, 

b) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają 
ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia  trudności, 
na jakie natrafiają. 

3. Nauczyciele systematycznie planują swoją pracę w oparciu o: 
a) wybrany program wychowania przedszkolnego, dopuszczony do realizacji 

w danym roku szkolnym, 



b) Koncepcję Pracy Szkoły, 
c) plany pracy opracowane na potrzeby każdej z grup, dokumenty 

opracowane w ramach realizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 
4. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo  –  dydaktyczną i opiekuńczą, 

jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo 
powierzonych jego opiece dzieci. 

5. W swoich  działaniach wychowawczo  –  dydaktycznych i opiekuńczych ma 
obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie a 
także o szanowanie ich godności osobistej. 

6. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania 
i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym nauczyciel przestrzega 
następujących proporcji zagospodarowania czasu przebywania w 
przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym: 

a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym 
czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 
co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci  -  jedną 
czwartą czasu), dzieci spędzają na powietrzu (w zależności od warunków 
pogodowych), na boisku, w parku itp.(organizowane są tam gry i zabawy 
ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, itd.); 

b) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, 
realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 
pozostały czas  −  dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie 
zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności 
opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). 

Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala ramowy rozkład dnia 
uwzględniający określone zasady. 
7. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć ruchowych winien zwracać 

szczególną uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolność organizmu 
dziecka, dobierając ćwiczenia o odpowiednim stopniu trudności 
i intensywności. 

 
§6 Realizacja zadań pedagogicznych 

W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim: 
1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi oraz odpowiada, 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach, za życie, zdrowie 
i bezpieczeństwo, zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, 
w szczególności poprzez: 



a) realizację obowiązujących programów wychowania w przedszkolu, 
b) stosowanie właściwych metod pracy, 
c) systematyczne przygotowanie do zajęć, 
d) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć, 
e) właściwe prowadzenie dokumentacji działalności pedagogicznej, 

2. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności 
i zainteresowania. 

3. Dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny. 
4. Zadaniem nauczycieli jest systematyczne prowadzenie obserwacji 

pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb 
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. O sposobie 
dokumentowania obserwacji decyduje nauczyciel w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły. 

5. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w 
klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka 
do podjęcia nauki w szkole (wstępna diagnoza przedszkolna). Sposób 
prowadzenia  dokumentowania diagnozy określa przyjęty program 
wychowania przedszkolnego. Z wynikami diagnozy nauczyciel zapoznaje 
rodziców dziecka. 

6. Celem diagnozy gotowości szkolnej dziecka jest zgromadzenie informacji, 
które mogą pomóc: 
a) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki 

w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, 
odpowiednio do potrzeb, wspomagać; 

b) nauczycielowi przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania 
i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku 
poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; 

c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie 
skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

7. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a 
zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej. 

8. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia 



ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a 
zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej. 
Dla przeprowadzenia pełnej diagnozy gotowości szkolnej dziecka oraz 
opracowania planu pracy z dzieckiem nauczyciel  ma prawo zasięgnąć opinii 
specjalistów zatrudnionych w szkole oraz poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym szczególności: 
a) pedagoga szkolnego 
b) psychologa 
c) logopedy 
d) innych nauczycieli specjalistów prowadzących pacę z dzieckiem 
Nadzór pedagogiczny nad pracą oddziałów przedszkolnych sprawuje 
dyrektor szkoły. 
 

 


