
UchwalaNr 190/XXI/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 05 sierpnia 2012 r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarebach
zlokalizowanego w miejscowosci Laz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 5 oraz art.
14 a ust. la ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (t. j. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz § 5 ust 1 Rozporz^dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajow innych form wychowania
przedszkolnego, warunkow tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
dzialania ( Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 ze zmianami) Rada Miejska uchwala,
co nast^puje:

§i-
Z dniem 1wrzesnia 2012 r. na dwa lata szkolne tworzy si$ Punkt Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Zarebach zlokalizowany w miejscowosci Laz.

§2.
Organizacj^ Punktu Przedszkolnego, o ktorym mowa w §1 okresla zal^cznik do
niniejszej uchwaly.

§3.

Wykonanie uchwaly powierza si$ Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§4.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urz^dowym Wojewodztwa Mazowieckiego z moca^ obowi^zujqc^ od dnia
01.09.2012r.



Zalacznik do uchwaly
Nr 190/XXI/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
zdnia 05 sierpnia 2012r.

Organizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zar^bach
zlokalizowanego w miejscowosci Laz.

§1
Nazwa Punktu Przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia

1. Punkt Przedszkolny nosi nazwe: Punkt Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Zar^bach zlokalizowany w miejscowosci Laz

2. Punkt Przedszkolny ma swoja^ siedzib^ w budynku gminnym w Lazie.
3. Dzialalnosc Punktu Przedszkolnego finansowana jest z budzetu Szkoly

Podstawowej w Zar^bach.
4. Pracodawc^ dla osob zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym jest Dyrektor

Zespolu Szkol w Zar^bach.
5. Organem prowadzqcym dla Punktu Przedszkolnego jest Gmina Chorzele.

§2
Cele i zadania Punktu Przedszkolnego oraz sposob ich realizacji.

1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania okreslone w ustawie z dnia
7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty oraz wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych. Swoja^ dzialalnosc organizuje w sposob dostosowany do
potrzeb i mozliwosci rozwojowych dziecka, pozostaj^c w kontakcie z
rodzicami i otaczajqcym srodowiskiem z uwzgl^dnieniem obowi^zujqcych
przepisow bezpieczehstwa i higieny.

2. Celem punktu przedszkolnego jest:
1) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z

jego wrodzonym potencjalem i mozliwosciami rozwojowymi w relacjach ze
srodowiskiem spolecznym, kulturowym i przyrodniczym,

2) przygotowanie dzieci do podjecia nauki w szkole poprzez stworzenie warunkow
umozliwiajqcych dziecku osi^gni^cie „ gotowosci szkolnej"

3) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji,
bezpieczehstwa, tolerancji i poczucia wlasnej wartosci,

4) zapewnienie optymalnych warunkow rozwoju dziecka,
5) pomoc i wspieranie rodzicow w wychowaniu i opiece nad dziecmi.

3. Do zadah punktu przedszkolnego nalezy:
1) w ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka:
a) ksztaltowanie i rozwijanie aktywnosci tworczej dziecka w zakresie tworczosci
plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,



b) umozliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczajqcego swiata,
c) stworzenie dziecku warunkow umozliwiajaeych mu nabywanie umiej^tnosci
poznawczych poprzez odkrywanie i badanie,
d) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie
rowiesniczej, wspolnocie,
e) budowanie systemu wartosci dziecka
f) budzenie w dziecku wrazliwosci emocjonalnej, kultury ogolnej i zasad dobrego
wychowania,
g) rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak samodzielnosc i poczucie
odpowiedzialnosci, zyczliwosci i uczciwosci,
h) prowadzenie dzialalnosci diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowankow,
i) ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne mozliwosci
rozwojowe,
j) wykorzystanie w pracy wychowawczo - dydaktycznej osiagniec nowoczesnej
dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy,

organizowanie procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuhczego z
uwzgl^dnieniem i przestrzeganiem praw dziecka.
2) w ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka - wspoldzialanie z
rodzicami w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci z przestrzeganiem praw
naleznych rodzicom, w szczegolnosci:
a) przekazywanie rodzicom rzetelnych informacji o postejmch i trudnosciach dzieci,
b) uzgadnianie kierunkow oddzialywah stymuluj^cych rozwoj dziecka,
c) umozliwianie rodzicom zdobywania wiedzy na temat rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym,
d) pomaganie w nawi^zywaniu wspolpracy z poradni^ psychologiczno -
pedagogiczna_ lub inna^ specjalistyczn^ poradni^ w przypadku gdy dziecko wymaga
pomocy specjalistycznej.
3) w ramach przygotowania dziecka do podj^cia nauki w szkole:
a) ksztaltowanie czynnej postawy dzieci wobec wlasnego zdrowia i bezpieczehstwa,
b) rozwijanie sprawnosci ruchowej dzieci,
c)nabywanie przez dzieci kompetencji jezykowej, umiej^tnosci czytania i kreslenia
symboli graficznych, rozwijanie samodzielnosci dziecka.

§3
Dzienny wymiar godzin Punktu Przedszkolnego

k)

1. Punkt przedszkolny czynny jest od 7.00 do 12.00
2. Dzienny wymiar godzin zaj^c wynosi 5 godzin, jest to czas przeznaczony na

realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Na wniosek
rodzicow, po uzyskaniu zgody organu prowadzaxego, dzienny wymiar godzin moze
bye wydluzony.

3. Godzina zaj^c w punkcie przedszkolnym wynosi 60 minut.



§4
Warunki przyjmowania dzieci na zaj^cia

1. Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane s^ dzieci w wieku 3 - 5 lat z
miejscowosci Laz.

2. Przyjmowane s$ w pierwszej kolejnosci:
1) dzieci samotnych matek (ojcow),
2) dzieci rodzicow pracujqcych zawodowo,
3) dzieci z rodzin zast^pczych,
4) dzieci 5 i 4 letnie.
3.Wnioski o przyj^cie dziecka do Punktu Przedszkolnego rozpatrywane sq przez

Dyrektora Zespolu Szkol w Zar^bach.
4. W ciqgu roku moga_ bye przyjmowane dzieci do Punktu Przedszkolnego w

sytuacji, gdy Punkt dysponuje wolnymi miejscami.
5. Zaj^cia odbywaj^ si$ w grupie liczacej do 20 dzieci.

t 6-0 przyjeciu dziecka rodzice s^ informowani poprzez wywieszenie list dzieci na
tablicy ogloszeh w Punkcie Przedszkolnym.

§5
Prawa i obowi^zki wychowankow

1. Dzieci uczeszczaj^ce do punktu przedszkolnego maja^ prawo do:
1) wlasciwie zorganizowanego procesu opiekuhczo - wychowawczo-dydaktycznego

zgodnie z ich rozwoj em psychicznym,
2) ochrony przed wszelkimi formami wyrazania przemocy fizycznej badz

psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godnosci osobistej,
3) zyczliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo -

dydaktycznym,
4) rozwijania wlasnych zainteresowah i zdolnosci,
5) pomocy w wyrownywaniu roznego rodzaju brakow i defektow rozwojowych,
6) spontanicznej i zorganizowanej aktywnosci ruchowej,
7) wyrazania swoich spostrzezeh, przezyc, uczuc w roznych formach dzialalnosci,
8) korzystania z porady specjalistowz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej za

zgoda^ rodzicow.
2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosowac wobec dziecka zadnych zabiegow

lekarskich bez zgody ich rodzicow, poza naglymi przypadkami bezposrednio
ratujaxymi zycie lub zdrowie dziecka.

3. Rodzice dzieci ucz^szczaj^cych do punktu przedszkolnego majq obowiqzek:
1) punktualnie przyprowadzac i odbierac dziecko z punktu przedszkolnego,
2) w przypadku odbierania dziecka przez innq osob$ niz rodzic do wczesniejszego

przedlozenia upowaznienia dla tej osoby,
3) informowania o przyczynach nieobecnosci dziecka w punkcie przedszkolnym,
d) niezwlocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaznych

dziecka,
4) zaopatrzenia dziecka w niezb^dne przedmioty, przybory dydaktyczne,



5) wspoldzialac z nauczycielem w celu skutecznego oddzialywania wychowawczego
na dziecko i okreslenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

5.Wychowankowie punktu przedszkolnego musza^ bye ubezpieczeni od nast^pstw
nieszcz^sliwych wypadkow.

6.Opiate^ z tytulu ubezpieczenia dziecka uiszczaj^ rodzice za posrednictwem punktu
przedszkolnego.

7.Dziecko moze zostac skreslone z listy wychowankow w przypadku
nieusprawiedliwionej absencji powyzej 20 dni.

8. Nie mozna skreslic z listy dziecka podlegaj^cego obowi^zkowi przedszkolnemu.

§6
Sposob sprawowania opieki nad dziecmi w czasie zaj^c.

1. Opieke^ nad dziecmi sprawuje nauczyciel.
2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialnosc za bezpieczehstwo dzieci przebywajace w

Punkcie Przedszkolnym, ktore zostaly mu powierzone

§7
Warunki przyprowadzania dzieci na zajecia i ich odbierania.

1. Dziecko do Punktu Przedszkolnego przyprowadzaj^ i odprowadzaj^ rodzice, b^dz
osoby upowaznione przez nich na pismie.

2. W drodze do Punktu Przedszkolnego i drodze do domu za bezpieczehstwo dzieci
odpowiadaja rodzice.

3. Dzieci nalezy przyprowadzac nie wczesniej niz 10 minut przed planowanq godzin^
rozpoczecia zaj^c, a odbierac nie pozniej niz o godzinie zakohczenia zaj^c.

• A8Warunki organizowania zaj^c dodatkowych wykraczajsjeych poza zakres
podstawy programowej wychowania przedszkolnego

1. Punkt Przedszkolny moze organizowac wycieczki i inne zajecia edukacyjne
wykraczaj^ce poza podstawy programowa^ za zgoda^ rodzicow lub z ich udzialem,
za pelna^ odplatnosci^.

2. Czas trwania zaj^c prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do mozliwosci
rozwojowych dzieci.

2. Przed kazda^ wycieczkq rodzice muszq zostac poinformowani o miejscu i czasie
pobytu ich dzieci poza Punktem Przedszkolnym.

§9
Zakres /.a dan nauczycieli prowadz^cych zajecia w Punkcie Przedszkolnym

Wymogi do zakresu zadah nauczycieli prowadzaxych zajecia w Punkcie
Przedszkolnym:



1. Nauczyciel posiada kwalifikacje zgodne z ustawy Karta Nauczyciela.
2. Realizuje program wychowania przedszkolnego.
3. Wspolpracuje ze specjalistami swiadcz^cymi dzieciom pomoc psychologiczno -

pedagogiczn^, logopedycznq lub opieke^ zdrowotn^.
4. Sprawuje opieke^ nad dziecmi uczeszczajacymi do punktu przedszkolnego oraz

stwarza im optymalne warunki do ich rozwoju.
5. Opracowuje i realizuje plan pracy dydaktyczno - opiekuhczo - wychowawczej.
6. Prowadzi obserwacje pedagogiczn^ i ocenia jakosc pracy dzieci.
7. Wspolpracuje z rodzicami w zakresie wychowania i nauczania dzieci, wlacza ich

na biezaco w zycie grupy.
8. Prowadzi dokumentacj^ punktu przedszkolnego, w tym dziennika zaj^c, kart

obserwacji pedagogicznych oraz miesi^cznych planow pracy.
9. Nauczyciel jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczehstwa dzieciom.

§10
Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego

1. Punkt przedszkolny funkcjonuje przez caly rok od poniedzialku do piqtku z
wyjajkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez
organ prowadzaxy.

2.Termin przerwy urlopowej ustalany jest corocznie przez organ prowadzqcy na
wniosek dyrektora szkoly przy ktorym funkcjonuje Punkt.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oswiaty „Wychowanie przedszkolne
obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie jest realizowane w przedszkolach,
oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz w innych formach
wychowania przedszkolnego.."

Dziecko w wieku 5 lat jest obowi^zane odbyc roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunkow
do spelniania obowi^zku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oswiaty
jest zadaniem wlasnym gminy.

Gmina Chorzele, z uwagi na duze zapotrzebowanie w tej sprawie ze strony
rodzicow, celem zwiekszenia szans edukacyjnych dzieci postanowila utworzyc
Punkt Przedszkolny w miejscowosci Laz. Srodki finansowe niezbedne do
prowadzenia punktu zabezpieczono w budzecie Szkoly Podstawowej w Zar^bach.

W zwiqzku z powyzszym nalezy podjqc uchwaly o utworzeniu Punktu
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarebach zlokalizowanego w
miejscowosci Laz.
Punkt Przedszkolny bedzie dzialal od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r. zgodnie z
przedstawionq organizacja w zalaxzniku do uchwaly.


