Projekt organizacyjny
Niepublicznego Punktu Przedszkolnego
La Maternelle
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I. Nazwa i miejsce prowadzenia
1. Nazwa: Niepubliczny Punkt Przedszkolny La Maternelle.
2. Miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego: Chyliczki, ul Łamana 7, 05 – 510 Konstancin
Jeziorna
3. Organ prowadzący: osoba fizyczna – Remigiusz Macyszyn zamieszkały Pl. Zbawiciela 2/1a,
00-573 Warszawa.

II. Cele i zadania Punktu Przedszkolnego oraz sposób ich realizacji
1. Punkt Przedszkolny, uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony
zdrowia, realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, w szczególności:
a) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
b) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej,
c) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
d) sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku
dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem
istniejących warunków lokalowych.
2. Szczegółowe zadania Punktu Przedszkolnego i sposób ich realizacji ustalane są w planie pracy
Punktu Przedszkolnego, oraz w miesięcznych planach pracy wychowawczo-dydaktycznej i
opiekuńczej poszczególnych grup.
3. Celem wychowania przedszkolnego wynikającym z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego jest :
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;
c) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
d) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach
i grach sportowych;
e) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla
innych;
f) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
g) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej;
h) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, a
także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
4. Punkt Przedszkolny realizuje cele w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,
zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
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b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych wychowanie zdrowotne i
kształtowanie, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
g) wychowanie przez sztukę;
h) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych;
i) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
j) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci;
k) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
l) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,
5. Sposób realizacji podstawy programowej
1) Punkt Przedszkolny prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na
podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę
programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i
sposobu jej realizacji.
2) Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem
nauczycieli lub program innego autora (autorów).
3) Dyrektor ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie
programu do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony. Czynność tę
dyrektor przeprowadza osobiście.
4) Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
5) Programy dopuszczone w Punkcie Przedszkolnym stanowią zestaw programów
wychowania przedszkolnego.
6) Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z
uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.
6. W planowaniu procesu wspomagania rozwoju i edukacji nauczyciele uwzględniają także
preorientację zawodową, która ma na celu zapoznanie z zawodami oraz pobudzanie i
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
7. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację i
moment pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym, czyli tzw. zajęcia kierowane i
niekierowane. Podstawową formą aktywności jest zabawa.
8. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody,
zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i możliwości
dzieci.
9. W toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do
zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka.
10. Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w
rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania
przedszkolnego.
11. Dyrektor Punktu Przedszkolnego wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka
spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informacje o gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w formie pisemnej do 30 kwietnia. Wzór
informacji określają odrębne przepisy.
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12. W przypadku dziecka mogącego rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat,
informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony nie później niż do 30 września roku
poprzedzającego rok szkolny, w którym może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
13. W Punkcie Przedszkolnym organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie:
a) zajęć specjalistycznych;
b) porad i konsultacji, warsztatów dla rodziców.
15. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównującymi, specjalistycznymi oraz uczęszczanie
dziecka na zajęcia wymaga zgody rodziców (opiekunów prawnych).
16. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym
zakresie określają odrębne przepisy.
17. W Punkcie Przedszkolnym może być organizowane wspomaganie rozwoju dziecka mające na
celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do
momentu podjęcia nauki w szkole.
III. Dzienny wymiar godzin zajęć prowadzonych w Punkcie Przedszkolnym
1. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć prowadzonych w Punkcie Przedszkolnym, w czasie,
których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wynosi 8
godzin, przy czym: co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę swobodną, co
najmniej 1/5 na pobyt na świeżym powietrzu, najwyżej 1/5 zajmują zajęcia dydaktyczne,
pozostały czas – 2/5 zostanie przeznaczony na realizację programów językowych z języka
angielskiego i francuskiego, gry i zabawy, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne i kąciki
tematyczne.
2. Punkt Przedszkolny funkcjonuje 12 miesięcy w roku tj. od 1 września do 31 sierpnia. Punkt
przedszkolny pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do
piątku. W okresie wakacji letnich Punkt Przedszkolny pełni dyżur wakacyjny 2 tygodnie w
lipcu i 2 tygodnie w sierpniu w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze (szczegółowy
harmonogram dyżurów letnich podany jest rodzicom do wiadomości najpóźniej do dnia 30
maja.
IV. Prawa i obowiązki wychowanków Punktu Przedszkolnego
1. Każde dziecko uczęszczające do Punktu Przedszkolnego ma zagwarantowane prawa
wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a przede wszystkim do: prawidłowo
zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej, szacunku do wszystkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego
traktowania, ochrony przed wszystkimi wyrazami przemocy fizycznej lub psychicznej,
poszanowania jego godności osobistej, poszanowania własności, opieki i ochrony, akceptacji i
tolerancji jego osoby.
2. Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają obowiązek: traktowania z szacunkiem,
życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych, szanowania
zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki, przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa,
przestrzegania zasad grupy ustalonych wspólnie z nauczycielem.
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3. Organ prowadzący może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy: rodzice
systematycznie zalegają z opłatami za opiekę w punkcie przedszkolnym (mimo
wcześniejszych wezwań rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie),
dziecko w sposób nieusprawiedliwiony nie uczęszcza do Punktu Przedszkolnego dłużej niż
dwa miesiące.
4. Skreślenie z listy następuje z ostatnim dniem obecności dziecka w punkcie przedszkolnym.

V. Warunki pobytu dzieci w Punkcie Przedszkolnym zapewniające im bezpieczeństwo:
1. Punkt Przedszkolny zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla wszystkich osób
przebywających na jej terenie.
2. Budynek w którym prowadzony jest Punkt Przedszkolny wyposażony jest w gaśnice zgodnie z
zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej i odpowiednio oznakowany na wypadek ewakuacji.
3. W budynku w którym prowadzony Jest Punkt Przedszkolnym prowadzone są na bieżąco
wszystkie wymagane przepisami przeglądy techniczne.
4. Pracownicy posiadają przeszkolenie przeciwpożarowe.
5. Na terenie placówki panuje całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia.
6. Placówka wyposażona jest w urządzenia alarmowe połączone z monitoringiem i systemem
antynapadowym.
7. Teren na którym znajduje się Punkt Przedszkolny jest ogrodzony, wejście na teren odbywa się
poprzez domofon.
8. Drzwi wejściowe do budynku każdorazowo zamykane są od wewnątrz przez pracownika
Punktu Przedszkolnego.
9. Ze względu na brak odpowiednich warunków nie jest możliwe przyprowadzanie do Punktu
Przedszkolnego dzieci niepełnosprawnych.
VI. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Punkcie Przedszkolnym
1. Dzieci przebywające w Punkcie Przedszkolnym są pod opieką 1 nauczyciela, oraz asystenta.
2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia
dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i
psychicznym.
3. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci (sala zajęć, szatnia, łazienka,
plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty.
4. Nauczyciel, który chce opuścić grupę dzieci wyznacza innego nauczyciela na zastępstwo na
czas swojej nieobecności.
5. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie
opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi dziećmi.
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6. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta
pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie Dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub
zaobserwowanych niepokojących symptomach (np. podwyższona temperatura).
7. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela choroby w trakcie przebywania dziecka w
Punkcie Przedszkolnym, nauczyciel niezwłocznie powiadomi o tym rodziców.
8. W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Punktu Przedszkolnego bez
względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
9. W Punkcie Przedszkolnym nie mogą być podawane żadne leki ani nie mogą być stosowane
wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy
w nagłych wypadkach.
10. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. ppoż., przepisów
ruchu drogowego.
11. Wycieczki i spacery poza teren Punktu Przedszkolnego powinny odbywać się przy udziale
wymaganej prawnie liczbie opiekunów. Nauczyciel zobowiązany jest wpisać cel, liczbę dzieci i
opiekunów oraz przewidywany czas powrotu do „dziennika wyjść”.
12. Dzieci mogą wyjść poza teren placówki po podpisaniu przez rodziców/prawnych opiekunów
zgody na wyjścia poza teren placówki. Rodzice/prawni opiekunowie podpisują jednorazowo
zgodę na wszelkie wyjścia i spacery organizowane przez placówkę.

VII. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania przez rodziców
1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki odbywa się osobiście lub przez
upoważnioną osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, pisemne upoważnienie
zamieszczone jest w Formularzu Zgłoszeniowym Dziecka/Karcie informacyjnej, rodzice
przyjmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z
placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
2. Nie dopuszcza się odbierania dziecka przez osoby: w stanie nietrzeźwym, niewskazane w
karcie zgłoszenia dziecka, wskazane telefonicznie przez rodzica.
3. Rodzice osobiście przekazują dziecko nauczycielowi, niedopuszczalne jest pozostawienie
dziecka przed wejściem do Punktu Przedszkolnego lub w szatni. Od chwili przekazania za
bezpieczeństwo dziecka odpowiada nauczyciel.
4. Rodzice osobiście odbierają dziecko z sali przedszkola lub z placu zabaw, przy jednoczesnym
zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi, odpowiedzialność nauczyciela kończy się z chwilą
przekazania dziecka osobie odbierającej.

VIII. Warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania
1. W ramach czesnego Punkt Przedszkolny zapewnia zajęcia z języka francuskiego i angielskiego,
możliwość leżakowania dla chętnych dzieci, zajęcia relaksacyjne prowadzone przez
nauczyciela.
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2. Pozostałe zajęcia odbywają się na wniosek rodziców za dodatkową opłatą. Szczegółowy
wykaz zajęć dodatkowych będzie przedstawiany rodzicom w odrębnych ogłoszeniach do 30
dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc kolejny.
IX. Terminy przerw w pracy Punktu Przedszkolnego
1. Punkt Przedszkolny jest nieczynny:
1) w soboty i niedziele,
2) w okresie wakacji letnich,
3) w okresie od 24 grudnia do 2 stycznia,
4) w okresie Świąt Wielkanocnych,
5) w dni ustawowo wolne od pracy w danym roku szkolnym,
2. Szczegółowy wykaz dni w których Punkt Przedszkolny będzie zamknięty będzie sporządzany
w formie komunikatów i ogłaszany do 10 września bieżącego roku.
X. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym
1. W Punkcie Przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele posiadający wykształcenie i
doświadczenie wymagane do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.
2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym
programem wychowania przedszkolnego oraz ponoszenia odpowiedzialności za jej
jakość,
2) wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
4) stosowania kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w
przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
6) współdziałanie
ze
specjalistami
oferującymi
kompetentną
pomoc
psychologicznopedagogiczną, zdrowotną i inną. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w
Punkcie Przedszkolnym organizowana jest w formie:
a) zajęć specjalistycznych,
b) porad i konsultacji,
c) warsztatów dla rodziców,
Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównującymi, specjalistycznymi,
uczęszczanie dziecka wymaga zgody rodziców (opiekunów prawnych),

oraz

7) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych,
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8) współpracowanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i
nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych opiekunów do znajomości
zadań wynikających z planu pracy realizowanym w danym miesiącu oraz otrzymywania
informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. Punkt Przedszkolny prowadzi
następujące formy współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi):
a) zebrana grupowe (3 razy w roku),
b) godziny otwarte podczas których udzielane są zainteresowanym
rodzicom informacje na temat postępów i zachowania dzieci (w każdy
ostatni czwartek miesiąca),
c) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, zajęcia
otwarte, warsztaty dydaktyczno- wychowawcze z rodzicami (opiekunami
prawnymi),
d) udział w uroczystościach Punktu Przedszkolnego,
9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

działalności

wychowawczej

i

10) realizacja zaleceń Dyrektora placówki i osób kontrolujących,
11) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
12) sprawowanie opieki nad dziećmi przez cały czas pobytu dzieci w placówce, jak również w
trakcie wycieczek i spacerów poza teren placówki,
13) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb
rozwojowych dzieci, m.in. poprzez:
a) obserwację dziecka w grupie w czasie zabaw dowolnych, zabaw inicjowanych
przez nauczyciela, zajęć dydaktycznych, zajęć ruchowych, wycieczek i spacerów,
uroczystości, prac użytecznych,
b) techniki eksperymentalne polegające na prowokowaniu (wywoływaniu)
interesujących nas zachowań, czynności i umiejętności oraz na rejestrowaniu
poziomu ich wykonania,
c) analiza wytworów działalności dziecka,
d) kierowaną rozmową z rodzicami,
e) badania przeprowadzane za pomocą narzędzia diagnostycznego, w postaci
gotowych kart oraz arkuszy diagnostycznych opracowanych przez nauczycielki
przedszkola,
f) analizę dokumentów z poradni specjalistycznych (Poradnia PsychologicznoPedagogiczna i inne).
14) Przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w
szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole:
a) Diagnozy dokonuje się dwukrotnie:
I. Diagnoza wstępna – październik/listopad
II. Diagnoza końcowa – marzec/kwiecień
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b) Po przeprowadzeniu diagnozy, nauczyciel zobowiązany jest do wydania rodzicom
informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w
terminie do końca kwietnia.
15) Przeprowadzenie na wniosek rodziców dzieci 5-letnich, które mogą rozpocząć naukę w
szkole podstawowej w wieku 6 lat, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole
a) Diagnozy dokonuje się dwukrotnie:
I. Diagnoza wstępna – październik/listopad
II. Diagnoza końcowa – marzec/kwiecień
b) Po przeprowadzeniu diagnozy, nauczyciel zobowiązany jest do wydania rodzicom
informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w
terminie do końca kwietnia.
16) Współpracę ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną
lub opiekę zdrowotną
1. Punkt Przedszkolny organizuje i udziela pomoc psychologiczno-pedagogiczną
dzieciom uczęszczającym do placówki i ich rodzicom. W tym zakresie Punkt
Przedszkolny prowadzi współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
w szczególności z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Piasecznie.
2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w Punkcie Przedszkolnym polega
na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych w celu zwiększenia efektywności udzielanej dzieciom pomocy
psychologiczno- pedagogicznej.
3. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz
specjaliści, w szczególności: logopedzi, terapeuci pedagogiczni.
4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z
dzieckiem oraz w formie:
a) zajęć
specjalistycznych:
korekcyjnokompensacyjnych,
logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne
oraz innych o charakterze terapeutycznym;
b) zajęć rozwijających uzdolnienia;
c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego;
d) porad i konsultacji.
5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieciom i
nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno- pedagogicznej w Punkcie Przedszkolnym zapewniają poradnie
psychologiczno- pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
7. Badania przesiewowe słuchu.
8. Badania okresowe wzroku.
17) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Punktu Przedszkolnego, a
wynikających z bieżącej działalności placówki.
18) Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje
kontakt z ich rodzicami w celu:
a) rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka,
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b) uzgodnienia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
c) włączenie ich w życie przedszkolne.
3. Nabór do Punktu Przedszkolnego odbywa się przez cały rok i jest zależny od wolnych miejsc.
4. Warunkiem zapisania dziecka do Punktu Przedszkolnego jest wypełnienie przez rodziców lub
opiekunów prawnych Formularza zgłoszeniowego – Karta Dziecka, podpisanie Umowy o świadczenie
usług oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest opłatą
jednorazową i bezzwrotną. Maksymalna Ilość miejsc w Punkcie Przedszkolnym wynosi 25.
Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działalności

…………………………………
Remigiusz Macyszyn
Organ Prowadzący
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