Rozdział 3
Sposób realizacji zadań przedszkola
§ 11. 1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest
w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie
z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.
2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań
ustalonych w podstawie programowej i zawiera:
1) szczegółowe cele edukacyjne;
2) opis zakładanych efektów;
3) materiał edukacyjny do realizacji celów;
4) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
3. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania
wykraczające poza zakres treści ustalonych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego.
4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród
gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:
1) zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we
współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
3) zmodyfikować program opracowany przez innego autora.
5. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb
i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
6. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do
użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania
przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
7. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów
wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.
8. Przedszkole zapewnia warunki do realizacji przez nauczycieli wybranych programów,
tworzenia programów własnych oraz działalności innowacyjnej.
9. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i kształcenie dla dzieci posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez opracowanie Indywidualnych
Programów Edukacyjno - Terapeutycznych zgodnie z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu.
10. Przedszkole organizuje zajęcia specjalistyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności.

11. Zainteresowania dzieci w przedszkolu rozwija się podczas bieżącej pracy
z dzieckiem oraz poprzez zajęcia dodatkowe.
12. Do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, w uzasadnionych
przypadkach, za zgodą kuratora oświaty, dyrektor może zatrudnić osobę niebędącą
nauczycielem.
13. Przedszkole zapewnia udział w zajęciach ruchowych, grach i zabawach
rozwijających sprawność fizyczną.
14. Nauczyciele organizują zajęcia wspierające indywidualny rozwój dziecka
wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw.
zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji
pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego.
15. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w koncepcji
pracy przedszkola, w rocznym programie pracy, w miesięcznych planach pracy
poszczególnych oddziałów przedszkola, programach własnych opracowywanych przez
członków rady pedagogicznej.
§ 12. 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym
diagnozę dojrzałości szkolnej.
2. Diagnozę (informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej)
wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym
dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
3. Diagnozę dojrzałości szkolnej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych
obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
§ 13. Przedszkole wspomaga rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do
nauki w szkole poprzez:
1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie
metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych
oraz potrzeb środowiska;
4) ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;
5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
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7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie
zaproponowanej przez rodzica;
8) angażowanie rodziców w działalność przedszkola.

