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UCHWAŁA NR XV/90/12
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 19 czerwca 2012r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gęstowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 2, art. 14a ust. 1a w związku
z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.) oraz § 1 pkt 1 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2012 roku publiczną placówkę wychowania przedszkolnego w formie
Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gęstowicach.
§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gęstowicach, o którym mowa w § 1,
określa załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maszewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Marzanna Zbierzak
Załącznik
do uchwały Nr XV/90/12
Rady Gminy Maszewo
z dnia 19 czerwca 2012r.
Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gęstowicach
I. Nazwa punktu i miejsca jego prowadzenia.
1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gęstowicach.
2. Siedziba: punkt przedszkolny ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej w Gęstowicach Gęstowice 32, 66-614 Maszewo.
3. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w punkcie przedszkolnym jest dyrektor Szkoły Podstawowej
w Gęstowicach.
4. Organem prowadzącym dla Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gęstowicach jest Gmina
Maszewo.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 1412

II. Cele i zadania punktu przedszkolnego.
Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych
na jej podstawie, a w szczególności:
1/ wspomaga indywidualny rozwój dziecka; w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
2/ współdziała z rodziną, wspierając ją w wychowaniu dzieci i przygotowywaniu ich do podjęcia nauki
w szkole;
3/ zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju dziecka, do rozwijania samodzielności i poczucia
odpowiedzialności, aktywności poznawczej wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata, wrażliwości
emocjonalnej i moralnej, twórczości estetycznej i kulturowej oraz sprawności fizycznej;
4/ kształtuje właściwą postawę dzieci w stosunku do własnego zdrowia i bezpieczeństwa, przyjazną wobec
innych osób, umiejętność obserwacji i rozumienia zjawisk i relacji zachodzących w przyrodzie, życiu
rodzinnym i społecznym;
5/ wspomaga dziecko w budowaniu systemu wartości oraz kształtowaniu zasad dobrego wychowania
i kultury osobistej;
6/ współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w ramach prowadzonych konsultacji i udzielanej
dzieciom specjalistycznej pomocy.
III. Wymiar godzin zajęć w punkcie przedszkolnym.
1. Pracę Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gęstowicach nakreśla ramowy rozkład dnia,
ustalony przez nauczyciela, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zatwierdzony przez
dyrektora Szkoły Podstawowej w Gęstowicach.
2. Dzienny wymiar godzin zajęć jest równy wymiarowi godzin przeznaczonych na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego - 5 godzin ( 8.00 – 13.00 ).
3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
IV. Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego.
1. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 5 lat.
2. Dziecko, które nie ukończyło 3 roku życia, może uczęszczać do punktu, jeśli jest wystarczająco
samodzielne, a warunki lokalowe na to pozwalają.
3. Ze względu na ograniczoną powierzchnię lokalową, zajęcia w punkcie mogą być prowadzone w grupie
liczącej nie więcej niż 15 wychowanków.
4. Rekrutacja przeprowadzana jest corocznie w terminie od 15 marca do 30 kwietnia na kartach
zgłoszeniowych, które dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Gęstowicach.
5. Szkoła prowadzi rejestr wpływu zgłoszeń.
6. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu do punktu przedszkolnego
decyduje komisja kwalifikacyjna, którą powołuje dyrektor szkoły.
7. Pierwszeństwo przy przyjmowaniu do punktu przedszkolnego mają dzieci:
a/ obojga rodziców pracujących zawodowo,
b/ matek (ojców) samotnie wychowujących dziecko,
c/ rodziców niepełnosprawnych,
d/ z rodzin zastępczych,
e/ ze wskazaniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
8. Wykaz dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego podaje się do wiadomości rodziców i opiekunów
w terminie do 31 maja danego roku kalendarzowego.
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9. W ciągu roku do punktu przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci, o ile są wolne miejsca.
V. Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego.
1. W punkcie przedszkolnym zapewnia się dzieciom prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków
pobytu.
2. Wychowankowie muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty z tytułu
ubezpieczenia dziecka ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
3. Dzieci korzystają z prawa do poszanowania godności osobistej, do życzliwego i podmiotowego
traktowania, opieki i ochrony.
4. Punkt przedszkolny zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu
opiekuńczo-wychowawczego, z uwzględnieniem zaspokajania potrzeb dziecka, rozwijania jego aktywności,
indywidualnych predyspozycji i zdolności, a także działań w zakresie integracji społecznej.
5. Dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa
w kontaktach z innymi dziećmi oraz zgłaszania potrzeb nauczycielowi sprawującemu nad nim opiekę.
6. Nauczyciel prowadzący punkt przedszkolny, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, może dokonać
skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy dziecko nie uczęszcza na zajęcia przez okres jednego miesiąca
a rodzice lub opiekunowie nie zgłoszą przyczyny nieobecności dziecka.
VI. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć.
1. Opiekę nad wychowankami w punkcie przedszkolnym sprawuje nauczyciel, który posiada odpowiednie
kwalifikacje, wynikające z przepisów ustawy – Karta Nauczyciela, wspomagany przez osobę na stanowisku
pomocy nauczyciela.
2. Zajęcia i zabawy terenowe mogą być prowadzone wyłącznie w miejscach zapewniających
bezpieczeństwo dzieci, a wykorzystywany sprzęt powinien być dostosowany do ich potrzeb i możliwości.
3. Nadzór nad sposobem i jakością sprawowanej opieki nad dziećmi prowadzi dyrektor Szkoły
Podstawowej w Gęstowicach.
4. Rodzice i opiekunowie
przedszkolnym.
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VII. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania po zakończeniu zajęć.
Do obowiązków rodziców i opiekunów dziecka należy:
1/ punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z punktu przedszkolnego; w przypadku, gdy dziecko
z punktu przedszkolnego odbiera osoba nie będąca rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic (opiekun)
zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby do odbioru dziecka;
2/ informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym, a także niezwłoczne
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach dziecka;
3/ zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
4/ stałe współdziałanie z nauczycielem prowadzącym punkt przedszkolny, tak aby poprzez bieżącą
wymianę informacji o dziecku oraz wspólne przedsięwzięcia, skutecznie realizować proces wychowawczy.
VIII. Warunki organizowania zajęć dodatkowych.
1. W punkcie przedszkolnym dzieci mogą uczestniczyć w organizowanych zajęciach dodatkowych (np.
język obcy, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia).
2. Uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców (prawnych opiekunów).
3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich forma organizacyjna i czas trwania są dostosowane do potrzeb
i możliwości rozwojowych dzieci 3-5 letnich.
4. Zajęcia dodatkowe finansowane są w całości przez rodziców (prawnych opiekunów).
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IX. Terminy przerw w czasie pracy punktu przedszkolnego.
1. W punkcie przedszkolnym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się przez cały rok
kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez organ
prowadzący przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego, w tym przerwy urlopowej, organ prowadzący podaje
do wiadomości rodziców i opiekunów , za pośrednictwem dyrektora Szkoły Podstawowej w Gęstowicach,
zgodnie z przyjętą organizacją danego roku szkolnego.
X. Zakres zadań nauczycieli.
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym realizuje program wychowania
przedszkolnego, z uwzględnieniem treści ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Do zakresu zadań nauczyciela punktu przedszkolnego należy:
a/ współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
z uwzględnieniem ich prawa do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego,
realizowanym w punkcie przedszkolnym, oraz do uzyskania informacji o dziecku, jego zachowaniu i postępach
wychowawczych,
b/ planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z przyjętym programem, stałe
dążenie do osiągania wysokiej jakości pracy pedagogicznej i ciągłego doskonalenia zawodowego,
c/ prowadzenie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych
dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
d/ przeprowadzanie, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie
przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,
e/ współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz opiekę
zdrowotną,
f/ dbałość o zachowanie bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w placówce oraz korzystanie z pomocy
rodziców (prawnych opiekunów) w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć, zwłaszcza
poza siedzibą placówki – w trakcie wycieczek i spacerów,
g/ dokumentowanie przebiegu działalności opiekuńczo-wychowawczej w danym roku szkolnym w formie
dziennika zajęć punktu przedszkolnego,
h/ wykonywanie innych zadań, zleconych przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Gęstowicach,
wynikających z bieżącej działalności placówki.

