ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola
§ 11
GRUPY PRZEDSZKOLNE
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym
wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 17. Grupa może funkcjonować przy niepełnej
liczbie dzieci.
3. Ramowy Rozkład Dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola do spraw pedagogicznych.
Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych
oraz oczekiwań rodziców.
4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 34 w placówce przy ul. Hożej 27,
Złotoryja 59-500
5. W przedszkolu są dwie grupy liczba wychowanków w jednej nie będzie przekraczać 17 osób.
6. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
(1) sale zajęć dla poszczególnych grup
(2) łazienkę dla dzieci i personelu
(3) szatnię
(4) zaplecze kuchenne
(5) pomieszczenie administracyjno-gospodarcze.
7. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio
dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
8. Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece jednego nauczyciela.
9. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej
skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w
przedszkolu.
10. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej
nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.
§ 12
1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.
2. Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku.
3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 do 5 lat. Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektorzy przedszkola mogą przyjąć dziecko, które
osiągnęło wiek 2,5 roku.
4. Przedszkole przewidziane jest maksymalnie dla 34 dzieci.
§ 13
1.

2.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć
dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi
około 15–20 minut dla dzieci 3 i 4 letnich; 25–30 minut dla dzieci 5 letnich.
§ 14

1. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o
2.

podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program rozwoju placówki
uwzględniający profil przedszkola.
W przedszkolu realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy
programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej
oraz własne programy nauczycieli zatwierdzone przez radę pedagogiczną.

3. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:
o nie krócej niż 5 godzin dziennie
o od poniedziałku do piątku
o w godzinach od 6.30 do 16:30
o przez 10 miesięcy w roku tj. od 1 września do 30 czerwca.
4. Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie dyrektor placówki.
§ 15

1. Placówka zapewnia dzieciom możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie
pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców.
2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do
wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.
3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i
rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych
placówki.
4. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi
w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.
5. Realizacja dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej dla dzieci
i ich rodziców odbywa się:
o od poniedziałku do piątku od godziny 16:30
o w dni wolne od pracy od godziny 9:00
o według zapotrzebowania środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych
przedszkola.

§ 16

1. Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi takimi jak: przedszkola, szkoły
podstawowe, uczelnie wyższe – dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz
tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając
wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.
2. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania
działań mających na celu integrację społeczności lokalnej.
§ 17
Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:
•
•
•
•
•
•

dwie sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
toaletę dla dzieci i dorosłych
szatnię dla dzieci
zaplecze kuchenne
pomieszczenie administracyjno-socjalne
plac zabaw

