RADA G .INY
WilCZYCE
woj. świętokrzyskie
Uchwała Nr XXXV1/228/2018
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 23 października 2018 roku
zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Młodoźeńca w Wilczycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.), art. l I ust. 2 pkt
1 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Oz.U. z
2018 r. poz. 996 z późno zm.) oraz S l pkt l, S 6 ust. I 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 (Oz.U. z 2017 r. poz. 1657 z późno zm.),
Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXXV /223/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im.
Stanisława Młodożeńca w Wilczycach wprowadza się następujące zmiany:
I) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załącmiku do niniejszej
uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/22&/20
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 23 października 2018 roku
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ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA
MŁODOŻEŃCA W WILCZYCACH

~ l. Nazwa Punktu i miejsce jego prowadzenia
l. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Wilczycach.
2. Miejscem prowadzenia Punktu jest budynek Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Młodożeńca w Wilczycach, Wilczyce 177, 27-612 Wilczyce.
3. Organ prowadzący: Gmina Wilczyce.
4. Nadzór pedagogiczny: Świętokrzyski Kurator Oświaty.
~ 2. Postanowienia ogólne
l. Praca
dydaktyczno-wychowawcza
oraz
opiekuńcza
Punktu
Przedszkolnego przebiega w oparciu o podstawę programową wychowania
przedszkolnego oraz wybrany przez nauczyciela program wychowania
przedszkolnego dopuszczony do użytku przez Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach.
2. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym jest
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach.
3. Do Punktu Przedszkolnego będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5
lat z terenu gminy Wilczyce. W przypadku wolnych miejsc do Punktu
przyjmowane będą dzieci z poza terenu gminy.
4. Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie wniosku złożonego do
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach.
~ 3. Cele i zadania Punktu oraz sposób ich realizacji
l. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo
oświatowe oraz w przepisach wydanych najej podstawie.
2. Celem Punktu Przedszkolnego jest:
l) pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem;
2) wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi;
3) ukierunkowanie dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem
społecznym, kulturowym i przyrodniczym;
4) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze
akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia własnej wartości;
5) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka.

3. Do zadań Punktu należy:
l) w ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka:
a) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie
twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej;
b) umożliwienie dziecku poznawania i rozumienia siebie i otaczającego
świata;
c) stworzenie
dziecku warunków
umożliwiających
mu nabywanie
umiejętności poznawczych poprzez odkrywanie i badanie;
d) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie
rówieśniczej, wspólnocie;
e) budowanie systemu wartości;
f) budzenie w dziecku wrażliwości emocjonalnej, kultury ogólnej i zasad
dobrego wychowania;
g) rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak samodzielność i poczucie
odpowiedzialności, życzliwości i uczciwości;
h) prowadzenie
działalności
diagnostycznej
w zakresie
rozwOJU
wychowanków;
i) ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparcIU o Jego indywidualne
możliwości rozwojowe;
j) wykorzystanie
w
pracy
wychowawczo-dydaktycznej
osiągmęc
nowoczesnej dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod
pracy;
k) organizowanie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
l) organizowanie w razie potrzeby różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
ł) organizowanie procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego z
uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka.
2) w ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka - współdziałanie z
rodzicami w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci z przestrzeganiem
praw należnych rodzicom, w szczególności:
a) przekazywanie rzetelnych informacji o postępach i trudnościach ich dzieci;
b) uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka;
c) umożliwianie rodzicom zdobywania wiedzy na temat rozwoju dziecka w
wieku przedszkolnym;
d) pomaganie w nawiązaniu współpracy z poradnią psychologicznopedagogiczną lub inną specjalistyczną poradnią w przypadku gdy dziecko
wymaga pomocy specjalistycznej.
3) w ramach przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole:
a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia
bezpieczeństwa;
b) rozwijanie sprawności ruchowej dzieci;
c) nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i
kreślenia symboli graficznych;

d) rozwijanie samodzielności dziecka.
4. Cele i zadania Punktu Przedszkolnego realizowane są w sposób dostosowany
do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, poprzez odpowiedni dobór
treści, metod oraz organizację
pracy wychowawczo-dydaktycznej
i
opiekuńczej, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym
środowiskiem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny.
~ 4. Dzienny wymiar godzin zajęć

l. W punkcie przedszkolnym zajęcia prowadzone są w grupie nie
przekraczającej 25 dzieci przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2. Punkt przedszkolny realizuje zajęcia w zakresie bezpłatnego nauczania
i wychowania
w zakresie podstawy programowej
wychowania
przedszkolnego od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie od
godziny 8.00 do godziny 13.00.
3. Godzina zajęć z wychowankami trwa 60 minut.
4. Dzienny wymiar godzin zajęć nauczania, wychowania i opieki,
świadczonych w punkcie przedszkolnym może zostać wydłużony za zgodą
organu prowadzącego.
~ 5. Prawa i obowiązki wychowanków

Punktu

I. Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają prawo do:
l) zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych (w szczególności
bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności społecznej);
2) zabawy jako podstawowej formy aktywności;
3) poszanowania godności osobistej;
4) życzliwego i podmiotowego traktowania;
5) swobody wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć i uczuć;
6) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
7) wychowania w akceptacji samego siebie i postawy szacunku do innych ludzi.
2. Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają obowiązek:
l) współdziałać z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki;
2) podporządkować się obowiązującym w grupie umowom i zasadom
współżycia społecznego;
3) szanować wytwory innych dzieci;
4) szanować sprzęty i zabawki jako wspólną własność;.
5) uczestniczyć w pracach porządkowych i samoobsługowych;
6) przestrzegać zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
7) kulturalnego zwracania się do innych, używania form grzecznościowych;
8) respektować prawa innych osób do nietykalności cielesnej.
3. Skreślenie dziecka z listy wychowanków Punktu Przedszkolnego następuje
w przypadku:

l) nie uczęszczania dziecka przez okres l miesiąca bez usprawiedliwienia,
z wyjątkiem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania
przedszkolnego;
2) na wniosek rodzica (opiekuna prawnego).
~ 6. Warunki

pobytu dzieci w punkcie

zapewniające

im bezpieczeństwo

Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć w Punkcie Przedszkolnym oraz w czasie
zajęć poza punktem, bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
l) powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego kwalilikacje
w zakresie wychowania przedszkolnego;
2) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze
sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci;
3) zapewnienie opieki przez nauczyciela w trakcie zajęć poza terenem
placówki (spacery, wycieczki);
4) korzystanie z pomocy rodziców lub innych pełnoletnich członków ich
rodzin upoważnionych przez rodziców (prawnych opiekunów).

S 7. Sposób

sprawowania

opieki nad dziećmi w czasie zajęć

l. Opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć sprawuje nauczyciel posiadający
kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
2. Praca nauczyciela może być wspomagana przez zatrudnioną pomoc
nauczyciela.
3. Nauczyciel może korzystać z pomocy rodziców lub innych pełnoletnich
członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców.
4. W przypadku nieobecności nauczyciela Dyrektor Szkoły zapewnia dzieciom
opiekę, kierując innego nauczyciela do pracy w danej grupie.
5. W przypadku zauważenia u dziecka symptomów choroby nauczyciel
powinien jak najszybciej (telefonicznie) skontaktować się z rodzicami lub
prawnymi opiekunami; rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do
odebrania dziecka z punktu przedszkolnego w jak najszybszym czasie.
6. Nauczyciele nie mogą podawać dziecku żadnych leków.

S 8. Warunki

przyprowadzania

i odbierania

dzieci z Punktu Przedszkolnego

l. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się na określonych niżej
zasadach:
l) dzieci są przyprowadzane i oddawane bezpośrednio pod opiekę nauczyciela
osobiście przez rodziców lub opiekunów,
2) dzieci są odbierane osobiście przez rodziców lub opiekunów
upoważnionych poprzez stosowne pisemne upoważnienie;
3) rodzice przejmują odpowiedzialność
za bezpieczeństwo dziecka
odebranego z Punktu Przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę;
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4) do Punktu nie wolno przyprowadzać dzieci chorych, w przypadku
stwierdzenia choroby u dziecka rodzice są obowiązani do niezwłocznego
zabrania dziecka z oddziału;
5) rodzice zobowiązani są przestrzegać ustalonych godzin przyprowadzania
i odbierania dzieci.
~ 9. Zakres zadań nauczycieli

l. Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania
dzieci m.in. poprzez:
2) przedstawienie rodzicom zadań wynikających z realizowanego programu
wychowania przedszkolnego;
3) przekazywanie
rodzicom infonnacji
dotyczących
dziecka, Jego
zachowania i rozwoju;
4) zachowanie należytej jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej,
5) organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców.
2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
oraz jest odpowiedzialny za jej jakość:
I) współpracuje ze specjalistami w dziedzinie pomocy psychologicznopedagogicznej, logopedycznej i opieki zdrowotnej;
2) prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje ją w sposób ustalony
odrębnie;
3) przeprowadza, na wniosek rodziców dzieci 5-letnich, które mogą rozpocząć
naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, diagnozę gotowości do podjęcia
nauki w szkole.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 października
2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach

W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Świętokrzyskiego
dotyczącym kontroli zgodności z prawem uchwały Nr XXXV/223/2018 Rady
Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca
w Wilczycach należało powołać uchwałę, w której załącznik otrzymuje nowe
brzmienie.
Podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

