
UCHWAŁA NR III.10.2014
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie Punktów Przedszkolnych w Klonowie i w Rużu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594, zm. 645, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2 pkt 1 i art. 14a ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 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, Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 
145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 
157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 
991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. 
poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 
1198.) oraz § 1 i § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu 
ich działania(Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXI/83/2012 Rady Gminy Zbójno 
z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego p.n. 
„Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno” uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedłuża się funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Klonowie oraz Punktu Przedszkolnego w Rużu do 
końca roku szkolnego 2014/2015.

§ 2. Organizację Punktów Przedszkolnych w Klonowie i w Rużu określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 15 listopada 2014 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr III.10.2014

Rady Gminy Zbójno

z dnia 23 grudnia 2014 r.

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KLONOWIE
ORAZ PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W RUŻU

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Punkt Przedszkolny w Klonowie, zwany dalej punktem, ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej 
w Klonowie.

2. Punkt Przedszkolny w Rużu, zwany dalej punktem, ma swoją siedzibę w budynku Szkoły podstawowej 
w Rużu.

3. Pracodawcą dla nauczyciela zatrudnionego w punkcie w Klonowie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Klonowie, a dla nauczyciela punktu w Rużu – odpowiednio Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rużu.

4. Organem prowadzącym punkty jest Gmina Zbójno.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

6. Obsługę administracyjno – finansową punktów zapewnia Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 
Szkół w Zbójnie.

7. Punkty funkcjonują przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy oraz innych przerw ustalonych przez organ prowadzący.

8. Zajęcia w punktach mogą być prowadzone w grupach liczących do 15 dzieci.

9. Dzienny wymiar zajęć w punktach wynosi 5 godzin.

10. Godzina zajęć w punktach trwa 60 minut.

§ 2. Cele i zadania punktów przedszkolnych.

Punkty realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych do 
ustawy, w szczególności:

1) zajmują się wspomaganiem rozwoju i wczesną edukacją dzieci w wieku 3 – 5 lat,

2) przeprowadzają rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3) prowadzą bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w wymiarze zapewniającym realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego,

4) zapewniają każdemu dziecku warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju,

5) rozwijają samodzielność, kreatywność dzieci oraz umiejętności współpracy w grupie,

6) przygotowują dzieci do roli uczniów,

7) współpracują z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci i środowiskiem lokalnym,

8) prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 3. Prawa i obowiązki wychowanków.

1. Dzieci uczęszczające do punktów mają prawo do:

a) szacunku, nietykalności cielesnej, poczucia bezpieczeństwa i wyrażania własnego zdania,

b) zabawy i nauki, w miarę swoich indywidualnych potrzeb i możliwości.

2. Obowiązkiem dzieci jest:

a) przestrzeganie prawa innych osób do szacunku i nietykalności cielesnej,
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b) szanowanie własności innych osób, wspólnego mienia placówki, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny.

§ 4. Zadania nauczycieli.

1. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane dla nauczycieli 
przedszkoli.

2. Nauczyciel odpowiada za dziecko od momentu powierzenia go przez rodziców/prawnych opiekunów do 
momentu odebrania z punktu.

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany:

a) współpracować z rodzicami/prawnymi opiekunami,

b) dbać o wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej,

c) prowadzić dokumentację, m.in. dziennik zajęć, miesięczne plany pracy dydaktyczno – wychowawczej,

d) współdziałać z instytucjami i specjalistami świadczącymi pomoc dzieciom.

4. Nauczyciel jest odpowiedzialny za realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 5. Prawa i obowiązki rodziców/prawnych opiekunów.

1. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:

a) uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej ich dziecka,

b) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów,

c) wyrażania i przekazywania nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy punktu.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy:

a) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z punktu,

b) informowanie nauczyciela i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy 
dziecka,

c) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie,

d) współdziałanie z nauczycielem prowadzącym zajęcia w celu określenia drogi indywidualnego rozwoju dziecka,

e) aktywne angażowanie się w działalność punktu, m. in. opieka podczas wycieczek, przygotowywanie 
uroczystości, inna pomoc nauczycielowi.

§ 6. Postanowienia końcowe.

Organ prowadzący może dokonać zmian w niniejszym dokumencie w związku z potrzebami organizacyjnymi 
lub zmianą przepisów.
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Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXI/83/2012 z dnia 20 września 2012 r. Rada Gminy Zbójno wyraziła zgodę na przystąpienie
do realizacji projektu partnerskiego p.n. „Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół,
Wielgie i Zbójno”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 9.1.

Dzięki projektowi w Gminie Zbójno utworzono, wyposażono i utrzymywano Punkty Przedszkolne
w Klonowie i w Rużu, do których przez 5 dni w tygodniu uczęszczały dzieci w wieku 3 – 5 lat. ww. projekt był
realizowany w okresie 15 listopad 2012 r. – 14 listopad 2013 r.

Przystępując do projektu Gmina Zbójno zagwarantowała utrzymanie trwałości funkcjonowania punktu
w Klonowie i Punktu w Rużu po zakończeniu realizacji projektu przez okres jednego roku.

W związku z upływem ww. terminu i dalszym zapotrzebowaniem na kontynuowanie działalności Punktów
Przedszkolnych w Klonowie i w Rużu, przedkłada się niniejszy projekt uchwały.
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