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Projekt 

 

z dnia  ………………………. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY BIAŁA PODLASKA 

z dnia ……………………... 

w sprawie utworzenia i organizacji  punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej  w Grabanowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r.poz. 713 późn.zm), art. 8 ust. 15, art. 11 ust. 2 pkt 1 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ) oraz § 1 pkt 1 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia 

i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r, poz. 1520 z  późn. zm )  Rada Gminy 

uchwala, co następuje:   

§ 1. Z dniem 1 września 2021 roku tworzy się na terenie Gminy Biała Podlaska  publiczną placówkę 

wychowania przedszkolnego prowadzoną w formie Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grabanowie. 

§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego, o którym mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Biała Podlaska 

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Grabanowie 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1 Ustalona nazwa używana przez Punkt Przedszkolny, zwany dalej „Punktem” 

     brzmi: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Grabanowie. 

2. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Gmina Biała Podlaska. 

3. Nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnia w Punkcie Przedszkolnym Dyrektor Szkoły 

      Rozdział  2. 

Cele i zadania punktu przedszkolnego 

§ 2. 1. Celem głównym Punktu jest wyrównywanie szans dzieci w dostępie do edukacji przedszkolnej 

z terenów wiejskich, zwiększenie szans edukacyjnych w zakresie osiągania gotowości szkolnej oraz dostępu do 

opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 

2. Punkt realizuje cele i zadania, określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej 

podstawie. 

§ 3. 1. Celem funkcjonowania Punktu Przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, a w 

przypadku dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, 

2) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stwarzanie warunków umożliwiających dziecku 

osiągnięcie gotowości szkolnej, 

3) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Punktu. 

2. Do zadań Punktu Przedszkolnego należy: 

1) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji 

i poczucia własnej wartości. 

2) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka, tworzenie warunków do rozwoju ekspresji plastycznej, 

muzycznej i ruchowej, 

3) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, 

zajęć specjalistycznych oraz w formie porad i konsultacji. 

4) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami, 

5) wspomaganie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi, w szczególności w rozpoznawaniu możliwości 

rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej diagnozy specjalistycznej poprzez: 

a) przekazywanie informacji o postępach i trudnościach ich dzieci podczas codziennych kontaktów 

z nauczycielem. 

b) pomaganie w nawiązywaniu współpracy z poradnią psychologiczną, pedagogiczną lub inną specjalistyczną 

poradnią, w przypadku gdy dziecko wymaga pomocy specjalistycznej 

3. Realizacja celów i zadań Punktu Przedszkolnego odbywa się w oparciu o realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem konieczności wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz 

wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do dalszej nauki w szkole podstawowej, m.in. 

poprzez: 

1) stworzenie dogodnych warunków dla swobodnego rozwoju dzieci, możliwości bezpiecznej zabawy 

i odpoczynku; 

2) stosowanie metod i organizacji nauczania adekwatnych do możliwości dzieci; 
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3) wpajanie i kształtowanie u dzieci zachowań ukierunkowanych na samodzielność; 

4) dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci; 

5) wspomaganie dziecka w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej; 

6) indywidualizację metod pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi również w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

     Rozdział 3. 

                   Dzienny wymiar godzin zajęć nauczania, wychowania i opieki 

§ 4. 1. Punkt Przedszkolny umożliwia dziecku bezpłatne realizowanie podstawy programowej w wymiarze  

5-ciu godz. dziennie od 7.30 do 12.30, prowadzone są przez cały rok szkolny przez 5  dni w  tygodniu od 

poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej w miesiącu sierpniu. 

2. Punkt Przedszkolny  umożliwia odpłatne korzystanie z zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych  

w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej, 

3. Na realizację zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych przeznacza się 9 godzin dziennie. 

4. Zajęcia wychowania przedszkolnego prowadzone są w godz. od 7
30

 do 16
30

. Godzina zajęć trwa 60 minut. 

5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela i podany do 

wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej. 

                 Rozdział 4. 

                       Prawa i obowiązki wychowanków Punktu Przedszkolnego 

§ 5. 1. Dzieciom uczęszczającym do Punktu Przedszkolnego przysługują wszystkie prawa wynikające 

z Konwencji  Praw Dziecka, a w szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej i ich rozwojem   psychofizycznym, 

2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony 

i poszanowania ich godności osobistej, 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym, 

4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności oraz wyrażania przeżyć i uczuć w różnych formach, akceptacji 

jego osoby, 

5) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych, 

2. W  Punkcie nie wolno stosować żadnych zabiegów lekarskich bez zgody   rodziców, poza nagłymi 

przypadkami bezpośrednio ratującymi zdrowie lub życie dziecka. 

3. Dzieci uczęszczające do Punktu mają obowiązek zgodnie współpracować z innymi dziećmi, szanować 

odrębność każdego z nich, a także dbać o mienie Punktu. 

4. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków Punktu gdy: 

1) zachowanie jego będzie stwarzać zagrożenie dla innych wychowanków, a także będzie naruszać ich godność 

osobistą, 

2) informacje podane w Karcie zgłoszeń dziecka są niezgodne z prawdą. 

3) nieobecność dziecka na zajęciach bez uzasadnionego usprawiedliwienia wyniesie bądź przekroczy  50% zajęć 

odbywających się w skali  miesiąca. 

4) złożenia przez rodziców lub prawnych opiekunów wniosku o rezygnacji z uczęszczania dziecka do punktu 

z przyczyn wskazanych we wniosku. 

4. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne w publicznym punkcie przedszkolnym. 
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                                                               Rozdział 5. 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć 

§ 6. 1. Nauczyciel sprawuje bezpośrednią opiekę nad dziećmi i zapewnia im zdrowe i bezpieczne warunki 

w czasie pobytu w Punkcie oraz podczas organizowanych spacerów i wycieczek. 

2. Szczegółowe zasady sprawowania i zapewniania opieki dzieciom poza Punktem określa Regulamin 

spacerów i wycieczek. 

      Rozdział 6. 

Warunki pobytu dzieci w Punkcie Przedszkolnym oraz sposób sprawowania opieki 

§ 7. 1. Bezpośrednią opiekę nad dziećmi w Punkcie Przedszkolnym sprawuje zatrudniony nauczyciel, który 

odpowiada za ich bezpieczeństwo i zdrowie.  

2. W sprawowaniu opieki nad dziećmi może pomagać nauczycielowi pomoc nauczyciela. 

3. Punkt Przedszkolny prowadzi grupę przedszkolną złożoną z grupy dzieci mieszanych wiekowo. 

4. Dzieciom w czasie zajęć w Punkcie Przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza Punktem Przedszkolnym 

zapewnia się bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

1) powierzenie grupy dzieci opiece nauczyciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje uprawniające do 

zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego, określone w odrębnych przepisach; 

2) organizowanie i prowadzenie zajęć oraz zabaw na wyznaczonych terenach, ze sprzętem dostosowanym do 

potrzeb i możliwości dzieci; 

3) korzystanie z pomocy rodziców (opiekunów prawnych) lub innych pełnoletnich upoważnionych członków 

rodzin w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć, a w szczególności w czasie zajęć poza 

terenem Punktu Przedszkolnego (spacery, wycieczki) 

Rozdział 7. 

Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z zajęć 

§ 8. 1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby pełnoletnie 

upoważnione przez rodziców na piśmie, które przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego z Punktu Przedszkolnego. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do Punktu jest przekazanie 

go nauczycielowi Punktu Przedszkolnego.  

2. Nauczyciel Punktu Przedszkolnego sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go pod opiekę, do 

chwili odebrania z Punktu przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. 

3. Do Punktu Przedszkolnego nie przyprowadza się dzieci chorych. W przypadku stwierdzenia choroby 

u dziecka rodzice są obowiązani do niezwłocznego zabrania dziecka z Punktu Przedszkolnego. 

4. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w sytuacji, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko 

z Punktu Przedszkolnego wskazuje na niemożność zapewnienia mu bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe). 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) lub inne osoby upoważnione są zobowiązani są przestrzegać ustalonych przez 

dyrektora godzin przyprowadzania i odbierania dzieci. 

      Rozdział 8. 

            Warunki organizowania zajęć dodatkowych 

§ 9. 1. W ramach dziennego czasu pracy Punktu Przedszkolnego, prowadzone jest nauczanie, wychowanie 

i opieka w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

2. Organizowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego odbywa się na wniosek rodziców za opłatą. 
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          Rozdział 9. 

                                      Zakres zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia  

§ 10. 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności 

osobistej dziecka: 

a) prowadzi obserwacje pedagogiczne w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

ustalenia metod wychowawczych w dalszej pracy. 

b)  odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Punkcie i poza jego terenem, np.: w czasie 

wycieczek i spacerów . 

c)  współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania i nauczania poprzez organizowanie uroczystości, zajęć 

otwartych, wystaw wykonywanych przez dzieci prac . 

d) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka i utrzymuje kontakt z rodzicami w formie spotkań 

informacyjno-konsultacyjnych dotyczących dziecka, jego rozwoju i postępów w edukacji oraz zachowania. 

e) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 10. 

Obowiązki pomocy nauczyciela 

§ 11. 1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, głównie w zakresie higieny 

osobistej, jedzenia i ubierania się. 

2. Uczestniczenie w zajęciach indywidualnych i zespołowych prowadzonych przez nauczyciela, pomaganie 

w ich organizowaniu i przeprowadzaniu ( gry, zabawy, spacery i wycieczki ). 

3. Utrzymywanie w czystości wydzielonych pomieszczeń. 

4. Współdziałanie z nauczycielem w zagospodarowaniu sali zajęć uwzględniając funkcjonalność i estetykę. 

5. Troszczenie się o mienie placówki. 

6. Wykonywanie innych czynności zleconych wynikających z organizacji Punktu. 


