
załącznik nr 1  

         do Zarządzenia Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Tokarach Pierwszych  

nr 14/2017 

z dnia 29.12.2017r. 

 

Regulamin Oddziałów Przedszkolnych 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Tokarach Pierwszych 

 

ROZDZIAŁ 1: Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 

1. Podstawę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego stanowi dokładnie 

wypełniony i złożony w sekretariacie wniosek zatwierdzony przez Komisję 

Rekrutacyjną. 

2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego znajduje się na stronie internetowej 

Szkoły. 

3. Termin rekrutacji ogłasza Dyrektor Szkoły w zarządzeniu, które jest podane 

do publicznej wiadomości. 

4. Kryteria i warunki rekrutacji są zgodne z Uchwałą Rady Gminy Kawęczyn oraz 

z Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn. 

5. Informację o rezygnacji z miejsca dla dziecka w oddziale przedszkolnym należy 

zgłosić u Dyrektora Szkoły przynajmniej tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

 

§ 2 

 

1. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały, przybory 

i karty pracy potrzebne do realizacji zadań programowych oraz sukcesywne ich 

uzupełnianie. 

2. Wykaz przyborów znajduje się na stronie internetowej Szkoły. 

3. Wszystkie przybory powinny być podpisane. 

 

§ 3 

 

1. Rodzicom zakazuje się ubierania dzieciom wartościowych rzeczy (kolczyki, 

bransoletki, łańcuszki, itp.) oraz przynoszenia drogich zabawek. 



2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do oddziału 

przedszkolnego w razie ich zagubienia lub zniszczenia podczas pobytu dzieci 

w oddziale przedszkolnym, podczas uroczystości, imprez i wycieczek. 

 

§ 4 

 

1. Oddziały przedszkolne prowadzą kąciki informacyjne dla rodziców. 

2. Wychowawcy zamieszczają informacje bieżące również na dzienniku lekcyjnym. 

3. Rodzice zobowiązani są do regularnego zapoznawania się z ich treścią. 

 

§ 5 

 

1. Dzieci za zgodą rodziców mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice uiszczają na początku roku 

szkolnego (wrzesień). 

§ 6 

 

1. Rodzice zobowiązani są przekazywać aktualny telefon kontaktowy swój oraz osób 

upoważnionych do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego. 

 

 

ROZDZIAŁ 2: Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci 
 

§7 

 
1. Nauczyciele sprawują bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu 

w oddziale przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem Szkoły.  

2. Dzieci przebywające w oddziale przedszkolnym są  pod opieką nauczyciela oraz 

pomocy nauczyciela. 

3. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela. 

4. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym 

czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi. 

5. Nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac 

zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia. 

6. Nauczyciele zatrudnieni w naszej szkole, nie są, a tym samym nie mogą być 

upoważnieni przez rodziców lub inne osoby upoważnione – do chwilowego 

sprawowania opieki nad rodzeństwem dzieci uczęszczających do naszej Szkoły 

pozostawionym przez rodziców w sali zajęć lub na placu zabaw.  

7. Nauczyciel oddziału przedszkolnego nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie 

i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców lub osoby upoważnione na 

terenie Szkoły, np. przed wejściem do budynku, przed salą zajęć, w szatni lub na 

terenie placu zabaw, samodzielne biegające po schodach, samodzielne korzystające 

z toalet, wielokrotne powracające do sali zajęć itp.  

8. W takich sytuacjach pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą 

rodzice lub osoby upoważnione. 

 

 

 

 

 



§8 

 

1. W trakcie uroczystości szkolnych z udziałem rodziców tj. Choinka Noworoczna, 

Festyn, zakończenie roku szkolnego itp. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci 

spoczywa na rodzicach. 

 

§9 

 

1. Codziennie rano konserwator sprawdza teren Szkoły, placu zabaw, boisk i likwiduje 

ewentualne zagrożenia, a w razie potrzeby, powiadamia o nich Dyrektora/nauczycieli 

grup. 

 

§10 

 

1. Pomoc nauczyciela wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela i Dyrektora zgodnie 

z przydziałem czynności. 

2. Pomoc nauczyciela pełni czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci. 

3. Pomaga nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów. 

4. Czynnie uczestniczy w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonych przez 

nauczyciela. 

 

§11 

 

1. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do oddziału przedszkolnego dziecko zdrowe. 

2. W przypadku choroby zakaźnej (z wyjątkiem grypy, anginy, zapalenia płuc i lekkich 

wirusowych infekcji) rodzice dziecka zobowiązani są do natychmiastowego 

zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub nauczyciela. 

3. W przypadku wszawicy postępuje się zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami. 

4. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest 

ono zdrowe. 

5. Nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest 

niezbędna.  

6. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym 

wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach. 

7. Podawanie dzieciom leków odbywa się zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami. 

8. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki 

pogotowia w przypadkach uzasadnionych. 

 

§ 12 

 

1. W oddziale przedszkolnym obowiązuje regulamin placu zabaw oraz regulamin 

korzystania z boisk, które są wywieszone na budynku Szkoły od strony placu zabaw 

i boisk.  

2. Przed każdym wyjściem na plac zabaw pomoc nauczyciela/nauczyciel danej grupy 

sprawdza teren i w razie potrzeby powiadamia Dyrektora o zagrożeniu. 

3. W przypadku znalezienia przez dzieci przedmiotów niebezpiecznych i niewiadomego 

pochodzenia, zabezpiecza je nauczyciel lub pomoc nauczyciela oraz powiadamia 

o tym fakcie Dyrektora Szkoły. 



4. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw muszą być zamknięte wszystkie bramy 

wjazdowe oraz furtka wejściowa na boiska i plac zabaw.  

5. Bramy i furtkę wejściową sprawdza, a w razie konieczności zamyka konserwator 

lub pomoc nauczyciela. 

 

§ 13 

 

1. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje 

nauczyciel danej grupy. 

2. W czasie pobytu na placu zabaw grupy dzieci 3-4 letnich nauczycielowi obowiązkowo 

pomaga pomoc nauczyciela i przebywa tam razem z nim. 

3. Podczas pobytu na placu zabaw, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej 

się w szkole, udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy 

nauczyciela/innego nauczyciela. 

 

 

ROZDZIAŁ 3: Organizacja spacerów i wycieczek 
 

§ 14 

 

1. Oddziały przedszkolne mogą organizować dla wychowanków różnorodne formy 

krajoznawstwa i turystyki. Szczegółowe zasady określa Regulamin wyjść i wycieczek. 

2. Przez zajęcia poza terenem oddziału przedszkolnego rozumie się wszystkie formy 

pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem, 

placem zabaw i boiskiem szkolnym. 

 

§ 15 

 

1. Wycieczki i spacery poza teren szkolny odbywają się przy udziale wymaganej liczby 

opiekunów. 

2. W trakcie trwania spaceru i wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi 

sprawują: nauczyciel i pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła 

na 15 dzieci). 

3. Podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na 10 dzieci 

przypada 1 opiekun. 

4. Podczas wycieczek poza rejon Tokar Pierwszych 1 opiekun przypada 

na 10 uczestników. 

 

§ 16 

 

1. Nauczyciel udając się z dziećmi na spacer w pobliskie tereny dokonuje wpisu przed 

wyjściem z oddziału przedszkolnego. 

2. Zapis powinien być umieszczony w dzienniku lekcyjnym, w którym jest już 

odnotowana obecność dzieci. 

3. Nauczyciel udając się z dziećmi na pieszą wycieczkę w pobliskie tereny wypełnia 

kartę wyjścia, a na wycieczkę poza teren Tokar Pierwszych kartę wycieczki. 

 

 

 

 



§ 17 

 

1. W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w wycieczce 

bierze inna pomoc nauczyciela lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły 

oraz rodzice za zgodą Dyrektora. 

2. Dzieciom niepełnosprawnym może towarzyszyć rodzic. Taka osoba ponosi koszty 

udziału w wyjeździe. 

3. Podczas dłuższych wyjść pieszych funkcję opiekuna może sprawować jeden 

z rodziców, który deklaruje znajomość zasad w pisemnym oświadczeniu. 

 

§ 18 

 

1. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu Szkoły, nauczyciel wymaga 

od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą. 

2. W czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu Szkoły lub spaceru, podczas przejść 

w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od 

strony ulicy. 

3. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany 

zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego 

przekraczania jezdni. 

4. Przejście przez ulicę odbywa się sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc 

na środku jezdni, pierwszą parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi 

z ostatnią parą. 

5. Dzieci i nauczyciele poruszający się po ulicy winni mieć kamizelki lub opaski 

odblaskowe. 

 

§ 19 

 

1. W przypadku, gdy dziecko nie może uczestniczyć w spacerze lub wycieczce z powodu 

choroby, złego samopoczucia, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców 

o zaistniałej sytuacji. 

2. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem 

zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale. 

 

 

ROZDZIAŁ 4: Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 
z oddziałów przedszkolnych 

 
§ 20 

 

1. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci 

są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciele i personel Szkoły.  

2. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach 

przyprowadzania i odbierania dzieci. 

 

 

 

 

 



§ 21 

 

1. Rodzice lub osoby przyprowadzające dziecko do oddziału przedszkolnego 

zobowiązane są: rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce 

co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali zabaw. 

2. Dzieci przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego w ustalonych godzinach tj. 

od 7:15 do 8:00.  

3. W ciągu godzin pracy oddziału przedszkolnego tj. między godziną 8:00 a 13.10 sale 

są zamknięte i przyprowadzanie dziecka w innych, niż wyżej wymienione godziny, 

możliwe jest po uzgodnieniu z nauczycielem.  

4. W przypadku doraźnego, późniejszego przyprowadzenia dziecka do oddziału 

przedszkolnego, rodzice mają obowiązek do godziny 8.00 powiadomić o tym 

zamiarze nauczyciela, który odpowiedzialny jest za grupę dziecka. 

 

§ 22 

 

1. Rodzice bądź osoby przez nich upoważnione odbierają dziecko z oddziału 

przedszkolnego bezpośrednio od nauczyciela. 

2. Osoby odbierające dziecko z oddziału przedszkolnego zobowiązane są do: osobistego 

odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub od nauczyciela 

dyżurującego, ubrać dziecko w szatni. 

3. Dzieci odbierane są z oddziału przedszkolnego w ustalonych godzinach tj. od 13:10 

do 13:40. W ciągu godzin pracy oddziału przedszkolnego tj. między godziną 8:00 

a 13.10 sale są zamknięte i odbieranie dziecka w innych, niż wyżej wymienione 

godziny, możliwe jest po uzgodnieniu z nauczycielem.  

4. W przypadku losowym, niemożności odebrania dziecka do godziny 13.40 rodzice 

zobowiązani są telefonicznie powiadomić nauczyciela o fakcie spóźnienia się i ustalić 

godzinę odbioru. 

 

§ 23 

 

1. Rodzice na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach 

na stałe upoważnionych do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego. 

2. W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci 

muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej 

grupy wiekowej. 

3. Dzieci przyprowadzane są do oddziałów przedszkolnych i odbierane przez rodziców 

lub osoby przez nich pisemnie upoważnione. 

4. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego stanowi załącznik 

nr 1. 

5. Osobą upoważnioną do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego musi być osoba 

pełnoletnia. 

6. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora na wyraźne, pisemne oświadczenie 

woli rodziców, którego wzór stanowi załącznik nr 2. 

7. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą 

dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko. 

8. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inne 

osoby dorosłe zdolne do podejmowania czynności prawnych upoważnione na piśmie 



przez rodziców, z wcześniejszym poinformowaniem o tym fakcie opiekuna oddziału 

przedszkolnego.  

9. Upoważnienie takie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione. 

 

§ 24 

 

1. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego powinna 

posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela. 

2. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność 

danych osoby odbierającej dziecko z oddziału przedszkolnego z dokumentem 

tożsamości. 

3. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców i Dyrektora 

Szkoły oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy. 

 

§ 25 

 

1. Gdy dziecko jest odbierane z placu zabaw, wymaga się od rodziców, aby podeszli 

razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie. 

2. Rodzice po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić salę lub plac zabaw. 

3. W przypadku pozostania rodzica w sali, na placu zabaw po odebraniu dziecka 

nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka. 

 

§ 26 

 

1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebranie do godz. 13.40, nauczycielka 

zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie rodziców lub inne osoby upoważnione. 

2. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, 

nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez pół godziny. 

3. Dziecko po tym czasie jest odprowadzone na świetlicę, gdzie przebywa pod opieką 

nauczyciela świetlicy do godz. 14:50  

4. Po upływie tego czasu nauczycielka świetlicy powiadamia Dyrektora Szkoły, który 

podejmuje decyzję o powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań 

przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu 

opiekuńczym. 

5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez 

świadków, który zostaje przekazany do wiadomości Dyrektora i Rady Pedagogicznej. 

6. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji.  

7. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym 

podejmuje policja. 

8. Dyrektor może obciążyć rodziców kosztami dodatkowej opieki nad dzieckiem 

z powodu niepunktualnego odbierania dziecka zgodnie ze § 51 ust. 7 Statutu Szkoły. 

 

§ 27 

 

1. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z oddziału przedszkolnego, gdy stan 

osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest 

w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.  



2. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru 

dziecka osobę.  

3. Nauczyciel powiadamia Dyrektora, który podejmuje działania określone prawem.  

4. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic przyprowadzający lub odbierający 

dziecko z oddziału przedszkolnego znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych, Dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek 

pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejonowego.  

 

§ 28 

 

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, 

o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej. 

2. Jeśli do Szkoły zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania 

przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym 

postanowieniem. 

3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica nieuprawnionego do odbioru 

nauczyciel powiadamia Dyrektora i rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem. 

4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel 

lub Dyrektor powiadamia policję. 

 

 

ROZDZIAŁ 5: Postanowienia końcowe. 
 

§ 39 

 

1. Sprawy nieuregulowanie niniejszym regulaminem rozstrzyga się na podstawie 

Statutu Szkoły oraz innych przepisów wyższego rzędu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        (pieczęć i podpis dyrektora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



zał. nr 1 
UPOWAŻNIENIE 

        
Z pełną świadomością poniesienia odpowiedzialności karnej upoważniam do odbioru mojego 
dziecka:  ………………………………………................................................. 
      (imię i nazwisko dziecko) 

z oddziału przedszkolnego w okresie: …………………………………………................................. przez:  
 
1. …………………………………………………………………………..................................................................          

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa, telefon) 

2. ..........................................................................................................................................  
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa, telefon) 

3. ..........................................................................................................................................  
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa, telefon) 

4. ............................................................................................................................................  
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa, telefon) 

5. ....................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego stopień pokrewieństwa, telefon) 

 
……………………......................                                                   ……………………………............................. 
(miejscowość, data)                                                                                      (podpis rodzica) 

........................................................................................................................................ 
/seria i numer dowodu osobistego rodzica upoważniającego, telefon/ 

 

 

zał. nr 2 
UPOWAŻNIENIE 

Z pełną świadomością poniesienia odpowiedzialności karnej upoważniam:  
……………….............................................................................................................................. 

/imię  i  nazwisko, stopień pokrewieństwa z dzieckiem/ 

do  odbioru  mojego  dziecka: ........................................................................................ 
         /imię i nazwisko  dziecka/  

z  oddziału przedszkolnego w okresie:....................................................................................  
    /kiedy lub od do/ 

Oświadczam, że jest mi znany Regulamin Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych, który w wyjątkowych przypadkach dopuszcza 
możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo. Jednocześnie zobowiązuję się 
do odstąpienia od wszelkich roszczeń w razie nieszczęśliwego wypadku. Ponoszę całkowitą 
odpowiedzialność za zdrowie i życie nieletnich podczas powrotu do domu. 
Tokary Pierwsze, dnia ................................................                        
           ..........................................................................                                                                                      
                                                                                                        /podpis rodzica upoważniającego/ 

   ............................................................................................................................................... 
      /seria i numer dowodu osobistego rodzica upoważniającego, telefon/ 

Oświadczenie podpisano w obecności Dyrektora Szkoły:                      
                                                                                                                          …………………………….. 
                                                                                                                                   pieczęć i podpis 


