UCIIWAŁA NR III/12I10
RADY MIEJSKIEJ W SZTUIVtrE
z dnial9 grudnia 2010 r.
w sprawie: utworzenia zespolów łvychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Sztum

sl.w ramach realizacji projektu pn.: ,,E- zespoĘ przedszkolne wpowiecie sztumskim'' złożonego do
konkursu nr 01/PoKLl9.1.1lŻ0l0 Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach'', Działanie 9.l
,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakościusług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaĘ'',Poddziałanie 9'1'l ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej'' Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 tworzy się od 1stycznia 2011 roku do 30
grudnia 2012 roku zespĘ wychowania przedszkolnego w miejscowościach: Czernin, Gościszewo, Nowa Wieś,
Postolin, Piekło.
$2. 1.organizację zespofu wychowania przedszkolnego wCzeminie określazałącznik Nr 1do niniejszej

uchwały.

!-

2. organizację zespofu wychowania przedszkolnego w Gościszewie określa załącmik

uchwĄ.
3.

Nr

2

do niniejszej

organizację zespołu wychowania przedszkolnego w Nowej Wsi określa załącznik Nr 3 do niniejszej

uchwĄ.

4. Organizację zespołu wychowania przedszkolnego w Postolinie określazałącznik Nr 4

do

5. organizację zespołu wychowania przedszkolnego w Piekle określazałącmik Nr 5 do niniejszej

uchwĄ.

uchwĄ'

$ 3. Wykonanie

uchwĄ powierza

niniejszej

się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódawa

Pomorskiego.

Ą

I

Rady
SŹumie

1t r1
Czesław olelrsiak
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Uzasadnienie
Koniecmośćpodjęcia uchwały wynika zottzymania dofinansowanianarealizację parlnerskiego projektu pn': ,,E_
zespoĘ przedszkolne w powiecie sztumskim'' realizowanego w ramach Priorytetu IX ,,Rozwój wyksziałcenia
i kompetencji wregionach'', Działanie 9.l ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaĘl'',Poddziała:rie 9.1.1 ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej'' Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zgodnie zzawarĄ
umową Nr UDA-PoKL'09'0l-ŻŻ-058/l0-00 z dnia 20.07.2010 roku' PĄekt jest wspołfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach projekru utworzonych zostanie 5 Ezespołów przedszkolnych w miejscowościach: Czernin, Gościszewo, Postolin, Nowa Wieśi Piekło, w których
zajęcia odbywać się będą od stycznia 201l roku do grudnia 2012 roku. W E_ zespołach przedszkolnych edukację
przedszkolną będą realizowaĘ dzieci w wieku od 3- 5 lat. Dodatkowo dżeci będą ucryć się języka angielskiego,
będą miały zajęcia z rytmiki, atakze otrzymają pomoc logopedyczna i psychologiczną. W ramach pozyskanych
środków finansowych zostaną dostosowane również pomieszczenia na potrzeby realizacji projektu' a także będą
zakupione odpowiednie meble ipomoce dydaktyczne' Zgodnie zart.5 ust. 5ustawy zdnia 7września 199l roku
o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego nalezy do zadań własnych

Gminy. l$y'oparciu

o$

Srozporządzenia Ministra EdŃacji Narodowej zdnia 31 sierpnia 2010

r. wsprawie

rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, waruŃów tworzenia i organizowania tych fotm oraz sposobu
ich działania (Dz' U. Nr 16l, poz. 1080) organ prowadzący tworzący zespół wychowania przedszkolnego ustala
jego organizację. W zviązku z powyzszym przekłada się pĄekt uchwaĘ w proponowanym brzrrieniu. Projekt
uchwĄ został pozyĘwnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady
Miejskiej w Sztumie.
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ZałącmkNr 1 do UchwĄ Nr

III/12/10

Rady Miejskiej w Sztumie

z dniaZ9 grudnia 2010

r.

oRGANIZACJA ,,E-zEsPoŁU PRzEDszKoLNEGo w PowIEcIE szTUMsKIM" w CZERNINIE
Rozdział 1.

Nazwa zespołu wychowania przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia
$ 1. l.Ustalona nazwa używana przez zespcń wychowania przedszkolnego brzmi: ,,E- zespół przedszkolny
w powiecie sztumskim".
2. Miejscem prowadzenia ,'E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' jest Zespół Szkół w Czerninie,
ul. Donimirskich 19, Czemin,82-400 Sztum.

Rozdział 2.

\-

Cele i zadania oraz sposób ich realizacji

$2. 1.Celem ,'E- zespofu przedszkolnego wpowiecie sztumskim'' jest zmniejszenie nierówności wstopniu
upowszechnianiu edukacji przedszkolnej poprzez realizacje do 20lŻ roku, zajęć w 5 zespołach wychowania
przedszkolnego.

2. Zadania,,E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'':

l)prowadzenie pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej woparciu opełną znajomośćdziecka i jego
środowiskarodzinnego w ramach okreś1onych obszarów edukacyjnych zawarlych w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną
2) sprawowanie opieki nad wychowankami orazzapewnienie im bezpiecmych warunków pobytu,
3

)

tworzenie warunków umożliwi aj ących dzieciom

os

iągnięcie,,gotowościszkolnej'',

4) rozwijanie w ramach istniejących moŹliwościzainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci'
5) otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych,
6) ksz|ahowanie

czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia ibezpieczeństwa oraz rozwijanie ich

sprawności ruchowej,

\--

7) rozbudowanie

iprzeĄć,

8)

ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej, wyrłŻania własnych myśli

rozwijanie wrażliwościańystycznej, wyobraźni ifarttazji dzieci oraz ekspresji plastycznej, muzycznej
i ruchowej,

9) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności.

3',"E- zespoł przedszkolny wpowiecie szfumskim'' realizuje swoje cele izadania we współpracy zrodzicarrń
lub prawnymi opiekunami dziecka.
Rozdział 3.
Dziennywymiar godzin

$3. 1.Dzienny wymiar godzin zajęć świadcz-onego w,,E- zespole przedszkolnym wpowiecie sztumskim''

navczania, wychowania i opieki wynosi 4 godziny.

Ż.Dzienny wymiar goózin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w,,E_ zespole przedszkolnym
w powiecie sztumskim" wynosi 4 godziny.
3. Godzina zajęć w ,,E- zespole przedszkolnym w powiecie sztumskim'' trwa ó0 minut.

4. Zajęciaprowadzone sąw następujących dniach tygodnia: środączwartek, piątek.
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Rozdział 4.
Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia
s 4. 1. Do ,,E_ zespofu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat na
podstawie Karty Zgł oszenia.
2.

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o regulamin rekrutacji do pĄektu ,,E- zespoĘ przedszkolne

w powiecie szfumskim".

3'Za

rcknstację dzieci

do ,oE- zespołu przedszkolnego wpowiecie sztumskim'' odpowiedzialny

jest

koordynator projektu pn.: ,,E- zespoĘ przedszkolne w powiecie sztumskim''.

Rozdział 5.
Prawa i obowiązki wychowanków

s5. 1.Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do ,,E- zespołu przedszkolnego wpowiecie

sztumskim'' jest prawo do wszechstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z Kartą Praw
Dziecka.

2.Dziecko ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju' respektowania potrzeb innych osób'

szanowania ich wolnościi troszczenia się o swoje otoczenie'
3.

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków ,,E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' po

Rozdzial6.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć
$ 6.
2.

l. opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.

Nauczyciel ponosi odpowiedzialnośó za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do ,,E_ zespołu

przedszkolnego w powiecie sztumskim".

Naucryciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć mogąwspierać rodzice (prawni opiekunowie)
dziecka i inni pełnolebri członkowie rodzin upowaźnieni przezrodziców.
3.

Rozdzial T.
Warunki prryprowadzania dzieci na zajęcia i ich odbierania
$ 7.

Dziecko do ,,E- zespofu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' przyprowadzają i odprowadzająrodźce
lub inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie rodzica lub opiekuna prawnego

bąd:ź ich opiekun prawny

dziecka.

\--

Rozdział 8.
Warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zaięć nauczania' wychowania i opieki
s 8. 1. Nauczyciele ,,E_ zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' mogą organizować, wycieczki i inne
zajęcia edukaryjne prze|,'raczające wymiar zajęć określony w $ 3 ust. 1 i 2 za zgodąrodziców (opiekuna prawnego)
lub z ich udziałem.

Rodzice (opiekunowie prawni) są informowani o celu, miejscu i terminie zajęć, przelłaczających wymiar
zajęć nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w $ 3 ust. l i 2.
2.

Rozdział 9.
Terminy przerw w pracy zespolu
$ 9. Terminy przerw w pracy zespołu:
l)

wszystkie święta określone w przepisach prawa o dniach wolnych od pracy,

2)l-31

ld:

lipca.
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Rozdział 10.
Zakres zadań nauczycieli prowadących zajęcia
$ 10.

Nauczyciel zatrudniony

kwalifikacje zgodnie zart.9 ustawy

,,E- zespole przedszkolnym w powiecie sztumskim'' musi posiadać
zdnia26sĘcnia1992r. KartaNauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z2006r.

W

Nr97,poz.674zpóźn.zm')orazroryorządzeniaMinistraEdukacjiNarodowej zdnia12marca2009r.wsprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić naucrycieli niemających wŻszego wykształcenia 1ub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.
U.22009 r., Nr 50, poz. 400).
s 11. l. Naucryciel realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę wychowania
przedszkolnego.
2' Nauczyciel w szczególności:

1)wspóĘracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogiczną logopedyczną
językowąoraz rytmiczną
2) opracowuje i realizuje

odpowiadą

\-

plan pracy dydaĘcmo- opiekuńczo- wychowawczej, za którego jakośći wyniki

3) sprawuje opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do ,,E- zespołów przedszkolnych w powiecie sztumskim" Otaz
stwarza im optymalne warunki rozwoju,
4) wspiera kazde dziecko w jego indywidualnym rozwoju,
5) prowadzi obserwację pedagogicmąi oceniajakośćpracy dzieci,

6) organizuje udział rodziców w pracy ,,E-zespołów przedszkolnych w powiecie sztumskim'', wspołpracuje
z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie wychowania i nauczanią
7) opracowuje ramowy plan

dnią

8) prowadzi dokumentację pedagogicmą

-E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'', w tym dziennik

zajęć, karty obserwacji pedagogiczrrej, miesięczne plany pracy'

9) przeprowadza diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole, a

prawnym opiekunom).

wynik tej diagnory przskazuje rodzicom

(

3. Nauczyciel w swoich działaniach dydaĘcznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiąek
kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności
osobisĘ dziecka'

4. Nauczryciel odpowiedzialny

Id:

jest za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom uczestniczącym w zajęciach.
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ZałącmikNr 2 do UchwĄ Nr IIV12/10
Rady Miejskiej w Sznrmie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

oRGANIzAcJ A,,E-zEsPoŁU PRzEDszKoLNEGo w PowIEcIE szTUMsKIM'
w GoŚcIszEwIE
Rozdział 1.

Nazwa zespołu wychowania przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia
s 1. l.Ustalona nazwa uĘwana ptzez zespcń wychowania przedszkolnego brznri: ,,E- zespoł przedszkolny
w powiecie sztumskim".
2.

Miejscem prowadzenia ',E- zespołu przedszkolnego

w

w Gościszewie ,Gościszewo 73' 82-400 Sztum.

powiecie sztumskim'' jest Zespół Szkół

Rozdział 2.

\*'

Cele i zadania oraz sposób ich realizacji

$2. 1.Celem ,,E- zespołu przedszkolnego wpowiecie sztumskim'' jest zmniejszenie nierówności wstopniu
upowszechnianiti edukacji przedszko|nej poptzez rcalizacje do 20lŻ roku, zajęć w 5 zespołach wychowania
przedszkolnego.

Ż. Zadania,,E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'':

l)prowadzenie pracy opiekuńczo- wychowawczo_ dydaktyczrrej woparciu opełną znajomośćdziecka i jego
środowiskarodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zavtarĘch w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego, zgodnie ze wspołczesna wiedzą pedagogiczną
2) sprawowanie opieki nad wychowankami orazzapewnienie im bezpiecmych warunków pobytu,
3) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie ,,gotowości szkolnej'',

4) rozwijanie w ramach istniejących możliwościzainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
5) otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych,

6)kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia ibezpieczeństwa oraz rozwijanie ich
sprawności ruchowej,

\-

7) rozbudowanie

iptzeĘć,

8)

ciekawości pozrawczej, zachęcenie do aktywnościbadawczej, wyrażania własnych myśli

rozwijanie wraŻliwości artystyczrrej, wyobrafui i fantazji dzieci oraz ekspresji plasĘcznej, mluycnlej
i ruchowej,

9) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności.

3.,,E_ zespoł przedszkolny wpowiecie sztumskim'' realizuje swoje cele izadania we współpracy zrodncarrli
lub prawnymi opiekunami dziecka.

Rozdzial3.
Dziennywymiar godzin
s 3. 1. Dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w ,,E- zespole przedszkolnym w powiecie sztumskim''
nauczalńą wychowania i opieki wynosi 4 godńny.

2.Dńenrry wymiar godzin zajęć beąłatnęgo nauczania, wychowania i opieki w,,E_ zespole przedszkolnym
w powiecie sztumskim" wynosi 4 godziny.
3. Godzina

zajęćw,'E- zespole przedszkolnym w powiecie sznrmskim'' trwa 60 minut.

4.Z.ajęciaprowadzone sąw następujących dniach tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek.
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Rozdział 4.
Warunki prryjmowania dzieci na zajęcia
s 4. l.Do ,,E_ zespołu przedszkolnego w powiecie szfumskim'' przyjmowane sądzieci w wieku od 3 do 5 lat na
podstawie KaĘ Zgło szenia.
2.

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o regulamin rekrutacji do projektu ,,E- zespoĘ przedszkolne

w powiecie sztumskim".

3.Za rekrutację dzieci do ,,E- zespołu przedszkolnego wpowiecie sztumskim'' odpowiedzialny

koordynator projektu pn.:

''E_

jest

zespoĘ przedszkolne w powiecie sztumskim''.

Rozdział 5.
Prawa i obowiązki wychowanków

s5. l.Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego

do ,,E-

zespołu przedszkolnego wpowiecie

sztumskim'' jest prawo do wszechstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z Kańą Praw
Dziecka.

2.Dziecko ma obowiąek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania pofizeb innych osób,
szanowania ich wolnościi troszczenia się o swoje otoczenie.
3. Dziecko może być skreślone z

":--- przekroczeniu

listy wychowanków ,,E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' po

nieobecności20%o rocmejliczhy dni, w których prowadzone sązajęcia.

Rozdział 6.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć
$ 6. 1. opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.
2.

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających

przedszkolnego w powiecie sztumskim".

do

uE-

zespohr

3. Nauczyciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęó mogą wspierać rodzice (prawni opiekunowie)
dziecka i inni pełnoletni członkowie rodzin upowa:źnieni przez rodziców.

Rozdział 7.
Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i ich odbierania
Dziecko do .E- zespofu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' przyprowadzają i odprowadzająrodzice
bądz ich opiekun prawny lub inna osoba posiadająca pisemne upowaŻnienie rodzica lub opiekuna prawnego
$ 7.

dziecka.

Rozdział 8.
Warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym rvymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki

$s. l.Nauczyciele,,E- zespofu przedszkolnego wpowiecie sztumskim'' mogąorganizować wycieczki iinne
zajęcia edŃacyjne przekraczające wymiar zajęć określony w $ 3 ust' 1 i2 zazgodąrodziców (opiekuna prawnego)
lub z ich udziałem.
2.
zajęć,

Rodzice (opiekunowie prawni) są informowani o celu, miejscu i terminie zajęć, przehaczających wymiar
nauczanią wychowania i opieki, o którym mowaw $ 3 ust. l i 2.
Rozdział 9.
Terminy przerw w pracy zespołu

$ 9. Terminy przerw w pracy zespofu:

l) wszystkie święta określonew przepisach prawa o dniach wolnych od pracy,

2)l-3llipca.
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Rozdział 10.
Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia

,,E_ zespole przedszkolnym w powiecie sztumskim'' musi posiadać
z dnia 26 sĘcnia 1992 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. zŻ006 r.
Nr 97, poz. 674 zpóźn. zrrt.) orazrozpotządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w lrtórych można
$ 10.

Nauczyciel zatrudniony

kwalifikacje zgodnie z art.

W

9 ustawy

zatrudnić nauczrycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.

U.zŻ0o9 r.,Nr

50o

poz.400).

s 11. 1. Nauczyciel realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę wychowania
przedszkolnego.
2.

Nauczyciel w szczególności:

l)wspołpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogiczną logopedycmą
językowąoraz rytmiczrą
2) opracowuje i realizuje

odpowiadą

\'

plan pracy dydaktyczro- opiekuńczo- wychowawczej, za którego jakośći wyniki

3) sprawuje opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do

stwafza im opĘmalne warunki rozwoju,

',E-

zespołów przedszkolnych w powiecie sztumskim'' oraz

4) wspiera ka:zde dziecko w jego indywidualnym rozwoju,
5) prowadzi obserwację pedagogicmąi ocenia jakośćpracy dzieci,

udział rodziców w pracy ,,E-zespołów przedszkolnych w powiecie sztumskim'', wspołpracuje
zrodńcarni ( opiekunami prawnymi) w zakresie wychowania i nauczania,

6) organizuje

7) opracowuję ramowy plan

dnią

8) prowadzi dokumentację pedagogiczną

zajęć, kaĘ obserwacji

-E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'', w tym dziennik

pedagogicznej, miesięczne plany pracy'

9) przeprowadza diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole, a

prawnym opiekunom).
3.

wynik tej diagnozy przekazłje rodzicom (

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawcrych i opiekuńczych ma

obowią,zek

kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności
osobistej dziecka.
4.

Id:
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ZalącmikNr

3 do

UchwĄ Nr III/l2l10

Rady Miejskiej w Sztumie

zdnia 29 grudnia Ż0l0 r.

oRGA}lIzAcJA ,,E_zEsPoŁU PRzEDszKoLNEGo w PowIEcIE szTUMsKIM'w NowEJ wsl
Rozdział 1.

Nazwa zespołu wychowania przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia

s1. 1.Ustalona nazwa używana ptzez zespół wychowania przedszkolnego brznri: ,,E- zespoł przedszkolny
w powiecie sztumskim".
2' Miejscem prowadzenia ,,E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim''
wNowej Wsi, Nowa Wieś60, 82-400 szhm.

jest Szkoła Podstawowa

Rozdział 2.

Cele i zadania oraz sposób ich realizacji

\*

$ 1. 1. Celem ,,E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' jest zrrrniejszenie nierówności w stopniu

upowszechnianiu edukacji przedszkolnej poprzez realizacje do 2012 roku, zajęć w

5 zespołach wychowania

przedszkolnego.
Ż. Zadania,,E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'':

l)prowadzenie pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej woparciu opełną znajomośćdziecka i jego
środowiskarodźnnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawaĘch w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego, zgodnie ze wspołczesna wiedzą pedagogiczną
2) sprawowanie opieki nad wychowankami orazzapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu,
3

) tworzenie warunków umożli wiaj ących dzi eciom os

iągnięcie,,gotowościszkolnej'',

4) rozwijanie w ramach istniejących możliwościzainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
5) otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych,
6) kształtowanie

czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich

sprawności ruchowej,

'-

7) rozbudowanie

iprzeĘć,

8)

ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywnościbadawczej, wyraŻania własnych myśli

rozwijanie wraŹliwości artystycznej, wyobrużni i fantazji dzieci oraz ekspresji plastycznej' muzycznej
iruchowej,

9) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności.

3.,,E_ zespół przedszkolny wpowiecie sztumskim'' realizuje swoje cele izadania we wspołpracy zrodzicami
lub prawnymi opiekunami dziecka.

Rozdział 3.
Dziennywymiar godzin

$3. l.Dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w,,E- zespole przedszkolnym wpowiecie sztumskim''
nauczanią wychowania i opieki wynosi 4 godziny.
2. Dzienny wymiar godzin zajęć bezpłaatego nauczania, wychowania i opieki w,,E- zespole przedszkolnym
w powiecie sztumskim" wynosi 4 godziny.
3. Godzina zajęć w ,'E- zespole przedszkolnym w powiecie sztumskim'' trwa 60 minut.

4. ZĄęcia prowadzone sąw następujących dniach tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa.

Id:
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Rozdział 4.
Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia
s 4. 1. Do ,'E_ zespołu przedszkolego w powiecie sztumskim'' przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat na
podstawie Karty Zgloszenia.
2.

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o regulamin rekrutacji do pĄektu ,,E- zespoły przedszkolne

w powiecie sztumskim".

Za

do ,,E- zespołu przedszkolnego

w powiecie sztumskim'' odpowiedzialny jest
powiecie
przedszkolne
w
szfumskim'''
koordynator projektu pn.: ,,E- zespoły
3.

rekrutację dzieci

Rozdział 5.
Prawa i obowiązki wychowanków

s5. 1.Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego

do ,,E-

zespofu przedszkolnego wpowiecie

sztumskim'' jest prawo do wszechstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z Kartą Praw
Dziecka.

Dziecko ma obowiąpek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respeklowania potrzeb innych osób,
szanowania ich wolnościi troszczenia się o swoje otoczenie'
2.

\-'

3. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków ,,E- zespofu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' po
przekroczeniu nieobecności2}Yo rocznej liczby dni, w których prowadzone sązajęcia.

Rozdział 6.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć
$ 6.
2.

l. opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do

przedszkolnego w powiecie sztumskim".

.E-

zespołu

Naucryciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć mogąwspierać rodzice (prawni opiekunowie)
dziecka i inni pełnoletni członkowie rodzin upowaźnieni przsz rodziców.
3.

Rozdział 7.
Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i ich odbierania
$ 7. Dziecko do ,,E- zespofu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' przyprowadzają i odprowadĄąrodzice
bądz ich opiekun prawny lub inna osoba posiadająca pisemne upowaŻnienie rodzica lub opiekuna prawnego

dziecka-

Rozdział 8.
Warunki organizowania zaięć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki
s 8. l.Nauczyciele ''E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' mogą organizować, wycieczki i inne
Ąęcia edukacyjne przekłaczające wymiar zajęć określony w $ 3 ust. 1 i2 zazgodąrodziców (opiekuna prawnego)
lub z ich udziałem.

Rodzice (opiekunowie prawni) są informowani o celu, miejscu i terminie zajęć, przekłaczających wymiar
zajęćnauczanią wychowania i opieki, o którym mowa w $ 3 ust. l i 2.
2.

Rozdział 9.
Terminy przerw w pracY zespołu
$ 9. Terminy ptzerw w pracy zespołu:

l) wszystkie świętaokreślonew przepisach prawa o dniach wolnych od pracy,

2)I-31

Id:
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Rozdzial l0.
Zakres zadań nauczycieli prowadących zaięcia
$ 10.

Naucryciel zatrudniony w,,E- zespole przedszkolnym w powiecie sztumskim'' musi posiadać

kwalifikacje zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 sĘcmia 1992 t. Karta Naucryciela (tekst jednolity: Dz. U . z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z wźr.. nn.) oruz roąorządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca Ż009 r. w sprawie
szczegołowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moźna
Zatrudnić naucrycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.
U.22009 r.,Nr 50, poz.400).
s 11. l. Nauczyciel realizuje programy wychowania przedszkollego uwzględniające podstawę wychowania
przedszkolnego.
2. Naucryciel w szczególności:

l)wspołpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogicnlą logopedyczną
j
ęzykową or az rytrniczną
2) opracowuje i realizuje plan pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej, za którego jakośó i wyniki
odpowiadą

\_

3) sprawuje opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do ,"E- zespołów przedszkolnych w powiecie sztumskim"
stwarza im optymalne warunki rozwoju,

orv

4) wspiera kazde dziecko w jego indywidualnym rozwoju,
5) prowadzi obserwację pedagogicmąi oceniajakośćpracy dzieci,

udział rodziców w pracy ,'E-zespołów przedszkolnych w powiecie sztumskim'', współpracuje
z rodzicami ( opiekunami prawnymi) w zakresie wychowania i nauczania,

6) organizuje

7) opracowuje ramowy plan dnia,
8) prowadzi dokumentację pedagogicmtą ,,E- zespołu przedszkolnego w powiecie
zajęć,,

kaĘ

obserwacji pedagogicznej, miesięcme plany PmcY'

9) przeprowadza diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole, a

prawrym opiekunom).

sźumskim'', w tym dziennik

wynik tej diagnozy przekazuje rodzicom

(

3. Naucryciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiryek
kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską' zposzanowaniem godności

osobistej dziecka.
4.

Id:
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ZałącnikNr 4 do Uchwały Nr

III/12/10

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

oRGAIYIZACJA,,E-zEsPoŁU PRzEDszKoLNEGo w PowIEcIE szTUMsKIM'' w PosToLINIE
Rozdział 1.

Nazwa zespołu wychowania przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia
s 1. 1.Ustalona nazlr,ta uĘwana przez zespół wychowania przedszkolnego brzmi: ,,E-zespół przedszkolny

w powiecie sztumskim".

Miejscem prowadzenia ,,E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' jest Biblioteka w Postolinie,
Postolin 74,82- 400 Szhm.
2.

Rozdział 2.

\-

Cele i zadania oraz sposób ich realizacji

$2. l.Celem ,,E- zespołu przedszkolnego wpowiecie sztumskim'' jest zmniejszenie nierówności wstopniu
upowszechnianiu edukacji przedszkolnej poprzez rcatizacje do 2012 roku' zajęć w 5 zespołach wychowania
przedszkolnego.

2. Zadania,,E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'':

l)prowadzenie pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej woparciu opełną znajomośćdziecka ijego
środowiskarodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego, zgodnie ze wspołczesna wiedzą pedagogiczną
2) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu,
3

)

tworzenie warunków umożliwiaj ących dzieciom osiągnięcie,,gotowościszkolnej'',

4) rozwijanie w ramach istniejących możliwościzainteresowań, uzdolnień i talentów

dziec|

5) otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych'

6) kształtowanie czynnej postawy

dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczenstwa oraz rozwijanie ich

sprawności ruchowej.

\-

7) rozbudowanie

iprzeĘć,

8)

ciekawości poznawczĄ, zachęcenie do aktywnościbadawczej, wyrużania własnych myśli

rozwijanie wraŹliwości artystycmej, wyobrłźni i fantazji dzieci oraz ekspresji plastycznej, mvzycznej
i ruchowej,

9) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności.
3. ,'E- zespoł przedszkolny w powiecie sztumskim'' realizuje swoje cele i zadania we wspóĘracy z rodzicami
lub prawnymi opiekunami dziecka.

Rozdział 3.
Dziennywymiar godzin

$3. l.Dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w,,E- zespole przedszkolnym wpowiecie sztumskim''
natczania, wychowania i opieki wynosi 4 godziny.
2. Dzienny wymiar godzin zajęć bezpłatrlego nauczania' wychowania i opieki w,,E- zespole przedszkolnym
w powiecie sztumskim" wynosi 4 godziny.
3. Godzina zajęć w,,E- zespole przedszkolnym w powiecie sztumskim'' trwa 60 minut.

4. Zajęciaprowadzone sąw następujących dniach tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa.

Id:
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Rozdział 4.
Warunki prryjmowania dzieci na zajęcia
$ 4. 1. Do ,,E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat na
podstawie KaĘ Zg}oszenia.

2.

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o regulamin rekrutacji do projektu ,,E- zespĄl przedszkolne

w powiecie sztumskim".

3.Za reknftację dzieci do ,,E- zespołu przedszkolnego wpowiecie sztumskim'' odpowiedzialny

jest

koordynator projektu pn.: ,,E- zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim''.

Rozdział 5.
Prawa i obowiązki wychowanków
$ 5. 1.Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do ,,E- zespofu przedszkolnego w powiecie
sztumskim'' jest prawo do wszechstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z Kartą Praw
Dziecka.

2.Dziecko ma obowią7ek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób,

szanowania ich wolnościi troszczenia się o swoje otoczenie.

\--

3. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków ,,E- zespofu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' po
przekroczeniu nieobecności2DYo rocznej liczby dni, w których prowadzone sązajęcia.

Rozdział 6.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęc
s 6.
2.

l'

opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do .E_ zespołu

przedszkolnego w powiecie sztumskim".

3. Nauczyciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć mogąwspieraó rodzice (prawni opiekunowie)
dziecka i inni pełnoletni członkowie rodzin upowa:źnieni przezrodziców.

Rozdział 7.
Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i ich odbierania
zespofu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' przyprowadzają i odprowadzająrodzice
$ 7. Dziecko do
'Ebądźich opiekun prawny lub inna osoba posiadająca pisemne upoważrienie rodzica lub opiekuna prawnego
dziecka.

Rozdział 8.
Warunki organizowania zaięć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki

$8. 1.Nauczyciele ,,E- zespofu przedszkolnego wpowiecie sztumskim'' mogą organizować wycieczki i inne
zajęcia edukacyjne przekaczające wymiar zajęó określony w $ 3 ust. 1 i ? za zgodąrodziców (opiekuna prawnego)
lub z ich udziałem.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) są informowani o celu, miejscu i terminie zajęć przekraczających wymiar
zi1ęćnauczanią wychowania i opieki, o którym mowa w $ 3 ust' 1 i 2.

Rozdział 9.
Terminy przerw w pracy zespołu
$ 9. Terminy przerw w pracy zespofu:

l) wszystkie święta określonew przepisach prawa o dniach wolnych od pracy,

2)1-31 lipca.

Id:
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Rozdział 10.
Zakres zadań naucrycieli prowadących zajęcia
$ 10. Nauczyciel zatrudniony W o'E- zespole przedszkolnym w powiecie sztumskim'' musi posiadać
kwalifikacjezgodnie zart.9 ustawy zdnia26stycruia1992r. KartaNauczyciela(tekstjednolity: Dz. U. zŻ006r.
Nr 97, poz. 674 zpóźn. zr.rt.) oruz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca Ż009 r. w sprawie
szczegołowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyŻszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.
U. z 2009 r., Nr 50, poz. 400).

s11. l.Naucryciel realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę wychowania

przedszkolnego.

2. Nauczyciel w szczególności:

1)wspołpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogiczną logopeóycnlą
językową oraz rytmiczrą
2) opracowuje i realizuje

odpowiadą
3) sprawuje opiekę nad

plan pracy dydaĘczro- opiekuńczo- wychowawczej, za którego jakośći wyniki

dżećmi uczęszczającymi do ,'E- zespołów przedszkolnych w powiecie szfumskim' oraz

stwarza im opĘmalne warunki rozwoju,

4) wspiera kazde dziecko w jego indywidualnym rozwoju,
5) prowadzi obserwację pedagogicznąi oceniajakośćpracy dzieci'

udział rodziców w pracy ,,E_zespołów przedszkolnych w powiecie sztumskim'', wspołpracuje
zrodzicarni ( opiekunami prawnymi) w zakresie wychowania i nauczania,

6) organizuje

7) opracowuje ramowy plan

dnią

8) prowadzi dokumentację pedagogicmtą ,E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'', w
zajęć,, karty obserwacji pedagogicznej, miesięczne plany PmcY,
9) przeprowadza diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole, a

prawnym opiekunom).

tym dziennik

wynik tej diagnozy przekazĄe rodzicom (

3. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiąek
kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności

osobistej dziecka.
4.

Id:
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ZałącmlkNr 5 do UchwĄ Nr III/12/10
Rady Miejskiej w Sztumie

z dnta29 grudnia 2010

r.

oRGANIZACJA,,E_zEsPoŁU PRzEDszKoLNnGo w PowIEcIE szTI]MsKIM' w PIEKLE
Rozdział 1.

Nazwa zespołu wychowania przedszkolnęo i miejsce jego prowadzenia

s 1. 1.Ustalona nazwa używana przez
w powiecie sztumskim".

zespc>ł, wychowania

przedszkolnego brzmi: ,,E-

zespĄ

przedszkolne

Miejscem prowadzenia ,,E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' jest Szkoła Podstawowa im.
Jana Hinca w Piekle, Piekło 30' 82-400 Sztum.
2.

Rozdział 2.

Cele i zadania oraz sposób ich realizacji
upowszechnianiu edukacji przedszkolnej poprzez realizacje do
przedszkolnego.

Ż0l2 roku, zajęć w 5 zespołach wychowania

Ż. Zadania,p- zespołu przedszkolnego w powiecie saumskim'':

l)prowadzenie pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej woparciu opełną znajomośćdziecka i jego
środowiskarodzinnego w ramach określonych obszarów edukaryjnych zavłaĘch w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego, zgodnie ze wspołczesna wiedzą pedagogiczną
2) sprawowanie opieki nad wychowankami orazzapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu,
3) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie ,,gotowości szkolnej'',

4) rozwijanie w ramach istniejących mozliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
5) otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych,

6)kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia ibezpieezeilstwa oraz rozwijanie ich
sprawności ruchowej,

\-

7) rozbudowanie

iprzsĘć,,

ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywnościbadawczej, wynrżania własnych myśli

8)rozwijanie wraŹliwości aĘstycznej, wyobra;fui ifantazji dzieci oraz ekspresji plastycmej, muzycznej
i ruchowej,
9) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności.
3. ,'E- zespoł przedszkolny w powiecie sztumskim'' realizuje swoje cele izadania we
lub prawnymi opiekunami dziecka.

wspĘracy

z rodzicami

Rozdział 3.
Dziennywymiar godzin
$ 3. l' Dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w,'E'- zespole przedszkolnym w powiecie sztumskim''
nauczanią wychowania i opieki wynosi 4 goóziny"

2.Dńenny wymiar godżn zajęć bezpłatrtego nauczania, wychowania i opieki w,,E- zespole przedszkolnym
w powiecie sztumskim" wynosi 4 godziny.
zespole przedszkolnym w powiecie sztumskim'' trwa ó0 minut.
',E4. Zajęcia prowadzone sąw następujących dniach tygodnia: wtorek, środa,czwaftek.
3' Godzina zajęć w

Id:
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Rozdział 4.
Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia
$ 4. 1. Do ,,E_ zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' przyjmowane sądzieci w wieku od 3 do 5 lat na
podstawie KaĘ Zgłoszenia'

2' Rekrutacja prowadzona
w powiecie sztumskim".

jest

w oparciu o regulamin rekrutacji

do projektu ,,E- zespoĘ przedszkolne

Za

re1r'rutację dzieci do
zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' odpowiedzialny jest
',Ekoordynator projektrr pn.: ,,E- zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim''.
3.

Rozdźał5.
Prawa i obowiązki wychowanków
$ 5.

l'Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do ,,E- zespołu przedszkolnego w powiecie
KarĘ Praw

sztumskim'' jest prawo do wszęchstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z
Dziecka.

2.Dńecko ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania poffzeb innych osób'

szanowania ich wolnościi troszczenia się o swoje otoczenie.

\-

3. Dziecko moze być skreślone z listy wychowanków ,,E- zespołu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' po
przekroczeniu nieobecności 20Yo rocmej liczby dni, w których prowadzone sązajęcia'

Rozdział 6.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęó
$ ó.
2.

l.opiekę nad dziećmi sprawuje naucryciel.

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci uczęszcĄących

przedszkolnego w powiecie sztumskim".

do ,,E_

zespołu

Nauczyciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas Ąęć mogąwspierać rodzice (prawni opiekunowie)
dziecka i inni pełnoletni członkowie rodzin upowaźnieni przezrodziców.
3.

Rozdział 7.
Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i ich odbierania
$ 7. Dziecko do ,,E- zespofu przedszkolnego w powiecie sztumskim'' przyprowadzająi odprowadzająrodzice
bądz ich opiekun prawny lub inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie rodzica lub opiekuna prawnego

dziecka.

'Warunki
$ 8. 1.

Rozdzial S.

organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki

Nauczyciele ,,E- zespofu przedszkolnego w powiecie sztumskim" mogą organizować wycieczki i inne
l i2zazgodąrodziców (opiekuna prawnego)

zajęcia edukaryjne przekaczające wymiar zajęć określony w $ 3 ust.

lub z ich udziałem.

2' Rodzice (opiekunowie prawni) są informowani o celu, miejscu i terminie za1ęć przektaczających wymiar
zajęćnauczanią wychowaniai opieki, o którymmowaw $ 3 ust. 1 i 2.

Rozdział 9.
Terminy pfiLervv w pracy zespołu
$ 9. Terminy przerw w pracy zespofu:
1)

wszystkie świętaokreślonew przepisach prawa o dniach wolnych od pracy,

2)l-31

Id:

lipca.
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Rozdział 10.
Zakres zadań naucrycieli prowadzących zajęcia
$ 10.

Naucryciel zatrudniony

W

,oE- zespole przedszkolnym

w

powiecie sztumskim'' musi posiadać

kwalifikacje zgodnie z art. 9 ustawy z dnia Ż6 styeznia 1992 r. Karta Naucryciela (tekst jednolity: Dz. U. z2006 r.
Nr 97, poz. 674 zpóźn. zrrr.) oraz rozpotządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 12 marca2009 r. w sprawie
szczegołowych kwalifikacji wymaganych od nauczrycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moźna
zatrudnić nauczycieli niemających wyŻszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia naucą'cieli (Dz.

U.22A09

r.,

Nr 50, poz. 400).

s11. l.Naucryciel realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę wychowania

przedszkolnego.
2.

Nauczyciel w szczególności:

ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogicntą logopedycarą
jęrykowąoraz rytmiczną
2) opracowuje i realizuje plan pracy dydaktyczrro- opiekuńczo- wychowa'wczej, za którego jakośći wyniki
odpowiadą
1) wspołpracuje

3) sprawuje opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do ,'E- zespołów przedszkolnych w powiecie sztumskim'' oraz
stwarza im optymalne warunki rozwoju,
4) wspiera każde dziecko w jego indywidualnym rozwoju,
5) prowadzi obserwację pedagogicanąi oceniajakośćpracy dzieci,

6)organizuje udział rodziców wpracy ,,E-zespołów przedszkolnych wpowiecie sztumskim'', wspołpracuje
zrodzicami ( opiekunami prawnymi) w zakresie wychowania i nauczania,
7) opracowuje ramowy plan dnia,
8) prowadzi dokumentację pedagogiczną

,E- zespołu przedszkolnego

zajęć, kaĘ obserwacji pedagogiczrej, miesięczre plany prący'

9) przeprowadza diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole, a

prawnym opiekunom).
3.

w powiecie sztumskim'', w tym dziennik

wynik tej diagnozy przekazuje rodzicom (

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma

obowią,zek

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

osobisĘ dziecka.
4.

Id:

Nauczyciel odpowiedzialny jest za zapewnieniebezpieczeństwa
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