
UCHWALA NR XLVI/329/14
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Slawno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, poz.645 ipoz.1318 oraz z2014r. poz.379), art. 5 ust. 5, art. 14a ust.la ustawy zdnia 7 wrzesnia 1991 r.
o systemic oswiaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 , poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 iNr 227, poz.1658; z2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr
115, poz.791,Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370 iNr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.
1241 iNr 219, poz. 1705; z2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z2011 r.
Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z2012r. poz.
941 i 979; z 2013 r. poz.87, poz.827, poz.1317, poz.1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598 i poz.
642) oraz § 1 pkt.l i § 5 rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie
rodzajow innych form wychowania przedszkolnego, warunkow tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu
ich dziatania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 oraz z 2011r. Nr 143, poz. 839) Rada Gminy Siawno uchwala, co
nastepuje:

§ 1. Z dniem 1 wrzesnia 2014r tworzy si§ punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Zachorzowie z siedzib^ w miejscowosci Psary na nieruchomosci oznaczonej nr 80 a.

§ 2. 1. Organem prowadzqcym punkt przedszkolny jest Gmina Slawno

2. Koszty funkcjonowania punktu przedszkolnego finansowane beda^ ze srodkow wlasnych Gminy.

3. Punktem przedszkolnym kieruje dyrektor szkoly przy ktorej punkt funkcjonuje.

§ 3. Organizacj? Punktu Przedszkolnego wymienionego w § 1 okresla zal^cznik do uchwaly.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Stawno.

§ 5. Uchwata wchodzi w zycie po uprywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego z moca^ obowi^zujqca^ od dnia 1 lipca 2014 roku.

Przewodnicz^cy Rady Gminy
awr

Arkadiusz Knap
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Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr XLVI/329/14

Rady Gminy Slawno

z dnia 18 czerwca 2014 r.

Organizacja Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie z sied/ibq
w miejscowosci Psary, gmina Slawno.

§ 1. Punkt Przedszkolny nosi nazwf : Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie
z siedzib^ w Psarach nr 80 a, 26-332 Slawno.

Cele i zadania Punktu Przedszkolnego oraz sposob ich realizacji.

§2. 1. Punkt przedszkolny realizuje cele okreslone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
oraz ksztatcenia ogolnego w poszczegolnych typach szkol ( zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia MEN z dnia
27 sierpnia 2012r. Dz. U. z 2012r. poz. 977).

2. Cele i zadania Punktu Przedszkolnego s^ realizowane w szczegolnosci przez:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w nast^pujacych obszarach:

a) ksztartowanie umiej^tnosci spolecznych dzieci, tj. porozumiewanie si§ z dorostymi i dziecmi, zgodne
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

b) ksztartowanie czynnosci samoobslugowych , nawykow higienicznych i kulturalnych; wdrozenie
wychowankow do utrzymywania iadu i porz^dku,

c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynnosci intelektualnych, ktore stosuja^ w poznawaniu i rozumieniu siebie
i swojego otoczenia,

e) wychowanie zdrowotne i ksztahowanie sprawnosci fizycznej dzieci,

f) wdrazanie dzieci do dbalosci o bezpieczenstwo wtasne oraz innych,

g) wychowanie przez sztuk?,

h) wspomaganie rozwoju umystowego wychowankow poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowan
technicznych,

i) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrozen,

j) wychowanie dla poszanowanie roslin i zwierzat,

k) wspomaganie rozwoju intelektualnego wychowankow wraz z edukacj^ matematyczn^,

1) ksztartowanie gotowosci do nauki czytania i pisania,

t) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,

m) otaczanie szczegoln^ opiek^ dzieci niepelnosprawnych;

2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole przez:

a) pomoc w rozpoznawaniu mozliwosci rozwojowych wychowanka i potrzeb wczesnej interwencji
specjalistycznej,

b) biez^ce informowanie o post^pach dziecka,

c) uzgadnianie wspolnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunkow i zakresu zadan realizowanych
w Punkcie.

Dzienny wymiar godzin oraz terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego
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§3. l.Punkt przedszkolny prowadzi dziaJalnosc, 5 godzin dziennie, od poniedziaJku do piatku, wgodzinach
ustalonych przez dyrektora SzkoJy, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych
przez organ prowadz^cy przed rozpoczeciem roku szkolnego.

2. Zajecia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuricze realizowane w czasie, o ktorym mowa w ust. 1, 53
bezpiatne.

3. Podczas przerwy o ktorej mowa w ust. 1 , rodzice ( prawni opiekunowie) zapewniaja. wychowankom Punktu
opieke we wlasnym zakresie.

Warunki przyjmowania dzieci do Punktu Przedszkolnego.

§ 4. 1. W Punkcie tworzy sie jedna. grupe przedszkolny , ktora nie moze przekroczyc 25 wychowankow

2. Do Punktow Przedszkolnych przyjmowane 33 dzieci w wieku 3- 4 lat z terenu Gminy SJawno.

3. Rekrutacje do punktu przedszkolnego przeprowadza dyrektor Publicznej Szkoiy Podstawowej
w Zachorzowie zgodnie z ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. ozmianie ustawy osystemie oswiaty oraz niektorych
innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 7.

Prawa i obowi^zki wychowankow Punktu Przedszkolnego.

§ 5. 1. Dzieci uczeszczaja_ce do Punktu Przedszkolnego maja. prawo do:

l)wfasciwie zorganizowanego procesu wychowawczo dydaktyczno- opiekuriczego, zgodnie z ich rozwojem
psychofizycznym;

2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej ba.dz psychicznej;

3) zyczliwego, rownego traktowania;

4) rozwijania wlasnych zainteresowan i zdolnosci;

5) poznawania rzeczywistosci przyrodniczej, spoleczno-kulturowej i technicznej;

6) spontanicznej i zorganizowanej aktywnosci ruchowej;

7) wyrazania swoich spostrzezeri, przezyc, uczuc w roznych formach dziatalnosci;

8) zaspokajania poczucia bezpieczeristwa.

2. Dzieci uczeszczajqce do Punktu Przedszkolnego maj^ obowi^zek:

1) wspotdzialania z nauczycielami w procesie swojego wychowania, nauczania;

2) szanowania odrebnosci kazdego kolegi;

3) przestrzegania zasad form wspoJzycia ustalonych w zbiorowosci przedszkolnej;

4) szanowania sprzetow i zabawek jako wspolnej wiasnosci;

5) uczestniczenia w pracach porz^dkowych;

6) kulturalnego zwracania sie do innych, uzywania form grzecznosciowych;

7) pomagania slabszym kolegom;

8) wykonywania poleceri nauczyciela, zwlaszcza w czasie spacerow i wycieczek.

3. Dziecko moze bye skreslone z listy w przypadku :

1) nie zglaszania si? dziecka do punktu przedszkolnego bez usprawiedliwienia trwaj^cego ponad 10 dni,

2) na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Sposob sprawowania opieki nad dziecmi w czasie zajec.

§ 6. 1. W czasie zajec opieke nad dziecmi sprawuje nauczyciel, ktory odpowiada za ich bezpieczenstwo.

2. W zajeciach prowadzonych w punktach przedszkolnych moga. uczestniczyc rodzice dzieci uczeszczaj^cych
na zajecia lub inni petnoletni cztonkowie ich rodzin upowaznieni przez rodzicow.
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Warunki przyprowadzania dzieci na zaj^cia i odbierania z punktu przedszkolnego.

§ 7. 1. Dziecko powinno bye przyprowadzane i odbierane z Punktu przez rodzica ( opiekuna prawnego) lub
osobe^ posiadaj^c^ pisemne Upowaznienie rodzica ( prawnego opiekuna).

2. Upowaznienie , o ktorym mowa w ust. 1 , rodzic ( prawny opiekun) sporzqdza w obecnosci nauczyciela .
Upowaznienie moze bye jednorazowe lub udzielone na okres w nim wskazany, moze dotyczyc jednej lub kilku
wskazanych przez rodzica ( prawnego opiekuna) osob dorosfych.

Zakres zadari nauczyciela prowadza_cego zajecia w Punkcie.

§8. l.Nauczyciel Punktu Przedszkolnego obowi^zany jest rzetelnie realizowac podstawow^ funkcj^ punktu
przedszkolnego : opiekuricz^, wychowawcz^ i dydaktyczn^ w szczegolnosci :

1) Organizowac wsp6Jprac$ z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) dziecka w celu ujednolicenia oddziatywari
wychowawczych,

2) Organizowac i prowadzi<5 proces opiekunczo- wychowawczo-dydaktyczny w oparciu o podstawe programow^.

3) Tworzyc warunki wspomagaj^ce rozwoj dziecka , jego zdolnosci i zainteresowan.

4) Wspolpracuje ze specjalistami swiadcz^cymi wychowankom Punktu pomoc psychologiczno-pedagogiczna, lub
opieke zdrowotn^.

5) Dokumentuje w dzienniku zajec Punktu przebieg dzialalnosci wychowawczo-dydaktycznej z dziecmi.

2. Nadzor merytoryczny nad Punktem Przedszkolnym sprawuje dyrektor Publicznej Szkory Podstawowej
w Zachorzowie, przy ktorej punkt zostaf utworzony.

Postanowienia kohcowe

§ 9. 1. Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentacjf zgodnie z odrebnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiatowej Punktu Przedszkolnego okreslaj^ odrebne przepisy.

Id: 88955E43-DEB6-4A6C-99C5-15E501C1A760. Podpisany Strona 3


