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Cele procedur:   

 

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wychowanków w przedszkolu poprzez:   

 - wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka 

- usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych przedszkola w sytuacjach 

trudnych 

- usystematyzowanie zasad postępowania wobec wychowanków 

- zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren przedszkola  

- zwiększenie przejrzystości i zrozumiałości zasad funkcjonowania przedszkola  

- zapewnienia sprawnej organizacji pracy  

- zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy organami przedszkola oraz całym środowiskiem 

przedszkolnym 

 

Opracowane procedury dotyczą:    

- nauczycieli  

- pracowników administracyjno-obsługowych 

- rodziców 

- wychowanków  

- osób postronnych 

 

 

TELEFONY ALARMOWE :   

999 - POGOTOWIE RATUNKOWE 

 998 - STRAŻ POŻARNA 

997 - POLICJA 

 

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA: 

Grażyna Rutkowska: 608 508 947 

 

Osoba zastępująca w razie nieobecności: 

Maria Gorąca: 662 587 387 

 

INSPEKTOR BHP: 

Magdalena Galas: 664 435 464 

Jacek Gryga: 601 404 902 
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I. Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej  

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest przez członków Zespołu do spraw udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w przedszkolu, w tym w szczególności: 

a) ustalenie  zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej                         

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne,                          

w tym szczególne uzdolnienia 

b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dziecka, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie lub opinię, 

także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii 

c) w przypadku przekazania, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka, Karty Indywidualnych 

Potrzeb Dziecka, zespół może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej także na podstawie informacji zawartych w Karcie Indywidualnych 

Potrzeb Dziecka 

2. Zespół tworzy Dyrektor Przedszkola. 

3. W skład zespołu wchodzą nauczyciele oraz specjaliści powołani przez Dyrektora Przedszkola. 

4. Zespół tworzy się niezwłocznie po otrzymaniu z Poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni 

specjalistycznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii  o wczesnym wspomaganiu 

rozwoju. 

5. Zespół tworzy się niezwłocznie także dla dziecka nieposiadającego orzeczenia lub opinii, po 

otrzymaniu od nauczyciela lub specjalisty informacji stwierdzającej, że ze względu na potrzeby 

rozwojowe lub edukacyjne dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, przy czym 

nauczyciel lub specjalista przekazuje tę informację dyrektorowi niezwłocznie po stwierdzeniu takiej 

potrzeby. 

6. Pracę zespołu koordynuje przewodniczący, powołany przez dyrektora przedszkola. 

7. Dyrektor przedszkola na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane. 

8. O ustalonych dla dziecka formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje na piśmie rodziców lub opiekunów 

prawnych. 
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9. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ustalone przez 

dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET), opracowanym dla dziecka na podstawie odrębnych 

przepisów. 

10. Zespół na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola form, sposobów i okresu udzielania 

dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane, opracowuje dla dziecka plan działań wspierających (PDW), zawierający: 

a) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

b) działania realizowane z dzieckiem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

c) metody pracy z dzieckiem 

d) działania wspierające rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

e) zakres dostosowania podstawy programowej do indywidualnych potrzeb rozwojowych                      

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka 

f) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w 

tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży  

11. Zespoły utworzone dla dzieci mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych dzieci. 

12. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół na 

podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, określa działania wspierające rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz w zależności 

od potrzeb, zakres współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu uwzględniane są                 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET) opracowanym dla dziecka. 

13. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku,                    

w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: 

a) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po zakończeniu jej udzielania 

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym, przed opracowaniem 

arkusza organizacji pracy przedszkola na kolejny rok szkolny. 
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14. Na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela, zespół dokonuje oceny efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania pomocy. 

15. Dokonując oceny, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym 

zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

16. Na podstawie oceny dokonanej przez zespół, przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola 

okresu udzielania danej formy pomocy , dyrektor przedszkola decyduje  o wcześniejszym zakończeniu 

udzielania dziecku danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

17. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 

18. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 

19. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca prace zespołu. 

20. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu. 

21. O terminie spotkania zespołu dyrektor przedszkola informuje rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

22. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

a) na wniosek dyrektora: przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej 

b) na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka: inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, 

pedagog, logopeda lub inny specjalista 

23. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na 

spotkaniu. 

24. Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Dziecka (KIPD). Karty nie zakłada się dla 

dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

25. Karta zawiera: 

a) imię i nazwisko dziecka 

b) datę urodzenia 

c) nazwę przedszkola, oznaczenie grupy, do której dziecko uczęszcza 

d) informację dotyczącą podstawy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

e) zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

f) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
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g) ustalone przez dyrektora przedszkola formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane 

h) ocenę efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i) terminy spotkań zespołu 

j) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu 

26. Informację dotyczącą form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, wpisuje do KIPD 

dyrektor przedszkola oraz umieszcza datę i podpis. 

27. Po każdym spotkaniu zespół przedstawia KIPD dyrektorowi przedszkola 

28. Powołanie członków zespołu następuje w trybie Zarządzenia dyrektora przedszkola, odrębnie na każdy 

rok szkolny. 
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II. Procedura usprawiedliwiania nieobecności dziecka  

 

1. Usprawiedliwienia pisemnego wymagają nieobecności dziecka powyżej 2 tygodni lub częste 

pojedyncze nieobecności - "chodzenie w kratkę" oraz systematyczne spóźnienia. 

2. Nieobecność dziecka usprawiedliwia rodzic lub opiekun prawny u dyrektora lub wychowawcy grupy. 

3. Nieobecność może być usprawiedliwiona ustnie. Pisemnego usprawiedliwienia wymaga nieobecność 

ponad 3 tygodniowa i dłuższa. 

4. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności powinno zawierać: 

- datę 

- imię i nazwisko dziecka 

- czas i powód nieobecności 

- podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

5. Pisemnym usprawiedliwieniem nieobecności dziecka jest także zaświadczenie lekarskie, które jest 

dokumentem urzędowym stwierdzającym niezdolność dziecka do uczestniczenia w zajęciach 

przedszkolnych z  powodu choroby.  

6. Istnieją także inne okoliczności, które uniemożliwiają dziecku obecność w przedszkolu: sprawy 

rodzinne, wyjazdy, udział w badaniach lekarskich, przygotowywanie do zabiegów i operacji, pobyt                  

w sanatorium i one stanowią podstawę usprawiedliwienia dłuższej nieobecności. 

7. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić niezwłocznie, może być także sygnalizowane 

telefonicznie lub mailowo. 

8. W przypadku stałego spóźniania się dziecka na zajęcia przedszkolne, rodzic zobowiązany jest do 

złożenia stosownych wyjaśnień dyrektorowi lub wychowawcy grupy. 

9. Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty, przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca w czasie  50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

10. W przypadku braku informacji od rodzica, opiekuna prawnego - po upływie 14 dni 

nieusprawiedliwionej nieobecności, wychowawca dziecka kontaktuje się telefonicznie lub pisemnie                                           

z rodzicem/opiekunem prawnym i prosi o przybycie do przedszkola. Przeprowadza z rodzicem/ 

opiekunem prawnym rozmowę, przypominając obowiązujące uregulowania prawne i odnotowuje 

spotkanie i rozmowę w dzienniku. 
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11. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie zgłasza się na rozmowę lub sytuacja się powtarza wychowawca 

zgłasza ten fakt dyrektorowi. Dyrektor kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka i prosi o 

przybycie do przedszkola. Przeprowadza rozmowę z rodzicem, opiekunem prawnym oraz sporządza 

notatkę służbową z tego spotkania. 

12. W przypadku braku współpracy rodzica/ opiekuna prawnego z wychowawcą, dyrektor przesyła listem 

poleconym pisemne upomnienie, zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku 

szkolnego, wezwanie do obecności dziecka w przedszkolu oraz wyznaczony termin spotkania, a także 

informację o konsekwencjach niespełniania obowiązku szkolnego. 

13. Jeżeli kontakt z rodziną nadal jest utrudniony, a dziecko nadal jest nieobecne, dyrektor przedszkola 

kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną dziecka oraz powiadamia 

dyrektora rejonowej szkoły podstawowej, który wszczyna odpowiednią procedurę prawną zgodnie                  

z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.44.2012 z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie 

przyjęcia procedury postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku 

szkolnego i nauki oraz art.19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 
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III. Procedura postępowania w przypadku dziecka zaniedbanego  

 

Podstawy prawne: 

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2002r., nr 256, poz.2572) 

– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.z 1982 r. Nr 35, 

poz. 228 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 oraz przepisy wykonawcze 

związane z ustawą). 

– Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2007r., nr 70, poz.473) 

 

1. Nauczyciel na podstawie obserwacji, wywiadu analizuje sytuację ucznia. 

2. Po ustaleniu rzeczywistego problemu dziecka powiadamia dyrektora o swoich spostrzeżeniach. 

3. Dyrektor sporządza notatkę o sytuacji dziecka i przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu ustalenia 

zasad postępowania z dzieckiem i poprawy sytuacji oraz uzyskania ewentualnej pomocy 

wychowawczej lub materialnej. 

4. W przypadku trudnej sytuacji materialnej dyrektor kontaktuje się z OPS, z prośbą o udzielenie dziecku 

pomocy. 

5. Po uzyskaniu decyzji z OPS o przyznaniu dofinansowania do żywienia dziecka, dyrektor podejmuje 

decyzję o przyznaniu dofinansowania do pobytu dziecka w przedszkolu. 
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IV. Procedura kontaktów z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka  

 

1. Indywidualne sprawy, dotyczące konkretnego dziecka i problemów dydaktyczno- wychowawczych                    

z nim związanych, rodzice/opiekunowie prawni  uzgadniają z wychowawcą grupy, specjalistami 

zatrudnionymi w przedszkolu – z zakresu terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, rehabilitantem. 

Jeżeli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do Dyrektora Przedszkola. 

2. Informacje na temat dziecka przekazywane są przez ww. osoby jedynie rodzicom/opiekunom prawnym 

dziecka. Wskazanym osobom postronnym jedynie na wyraźne polecenie rodzica/opiekuna prawnego.  

3. Do kontaktów z Dyrektorem Przedszkola w sprawach ogólnych, dotyczących całej Grupy lub 

Przedszkola, uprawnieni są przedstawiciele oddziałowych Rad Rodziców i Rady Rodziców 

Przedszkola Nr 11, a także każdy z rodziców/opiekunów prawnych w razie potrzeby. 

4. Rodzice bezpośrednio kontaktują się z nauczycielem w czasie zebrań ogólnych oraz w godzinach 

konsultacji - poza przypadkami nagłymi. Możliwy jest także kontakt telefoniczny, e-mailowy na 

zasadach uzgodnionych z nauczycielem i dyrektorem. 

5. Określa się następujący sposób przyjmowania i załatwiania spraw:  

a)  Dyrektor przedszkola przyjmuje podania, wnioski, skargi i pisma interesantów (korespondencję 

można kierować również drogą elektroniczną na adres: p11@eys.pl) 

b) sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania 

administracyjnego 

c) Dyrektor przedszkola udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw 

bezpośrednio zainteresowanym rodzicom/opiekunom prawnym lub pisemnie na tablicy ogłoszeń w 

zależności od sprawy  

d) godziny urzędowania dyrektora zamieszczone są na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej 

Przedszkola: www.p11@eys.pl oraz na stronie BIP Przedszkola nr 11 
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V. Procedura prowadzenia dokumentacji dotyczącej odbierania dziecka z przedszkola 

 

1. Dyrektor Przedszkola przed rozpoczęciem roku szkolnego sporządza dla każdego dziecka, wykaz osób 

upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka, stanowiący załącznik do Karty przyjęcia 

dziecka do Przedszkola nr 11. 

2. Przyjmuje się zasadę, że rodzice/opiekunowie prawni dziecka są z mocy prawa upoważnieni do                            

w/w czynności, chyba, że jeden z rodziców/opiekunów prawnych udokumentuje inny stan prawny np. 

odebranie lub ograniczenie praw rodzicielskich drugiemu z rodziców/opiekunów. 

3. Każdego roku w pierwszych dniach września dyrektor weryfikuje wykaz osób upoważnionych do 

przyprowadzania i odbierania dziecka. Zweryfikowane upoważnienia przechowywane są                                     

w segregatorze umieszczonym w szatni przy stanowisku dyżurującej woźnej, wydającej dziecko 

osobom je odbierającym. 

4. Sporadyczny odbiór dziecka z przedszkola przez osoby nie umieszczone w wykazie powinien być 

zgłoszony przez rodzica/opiekuna prawnego osobiście lub telefonicznie z podaniem danych 

personalnych wskazanej osoby. 

5. Osoba przyjmująca ww. zgłoszenie ma obowiązek poinformować pozostałe woźne lub nauczycieli 

prowadzących zajęcia z dzieckiem o wyżej wymienionym oświadczeniu. 
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VI. Procedura postępowania nauczyciela z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze lub 

edukacyjne 

1. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji dziecka w momencie pojawienia się 

trudności wychowawczych – pogłębiona obserwacja dziecka, przeprowadzenie wywiadu z 

rodzicami/opiekunami prawnymi na temat aktualnej sytuacji rodzinnej i życiowej rodziny, przegląd 

istniejącej dokumentacji dziecka (karta zapisu do przedszkola, karta informacyjna o dziecku, 

ewentualne opinie  i orzeczenia psychologiczne lub medyczne). 

2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania 

problemów dziecka:  

- prowadzi rozmowy z dzieckiem 

- wymienia spostrzeżenia z pozostałymi nauczycielami pracującymi w danej grupie 

- wspólnie z nimi ustala plan  

- zgłasza problem dyrektorowi przedszkola, ewentualnie przekazuje wniosek o objęcie dziecka pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną 

3. Nauczyciel informuje rodziców o trudnościach wychowawczych lub edukacyjnych ich dziecka oraz 

zapoznaje ich z planem działań oraz zakresem pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jaka będzie 

dziecku udzielana. Rodzice pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z planem działań 

wychowawczych lub edukacyjnych. Jednocześnie zobowiązują się do rzetelnej współpracy                                 

z przedszkolem. 

4. Na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje członków rady                     

ze zdiagnozowanym problemem  i przedstawia podjęte działania. 

5. Nauczyciel pracuje z dzieckiem według opracowanego programu, włącza do współpracy specjalistów 

zatrudnionych w przedszkolu i konsultuje się z najbliższą poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

6. Nauczyciel na bieżąco informuje rodziców o przebiegu pracy z dzieckiem. 
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VII. Procedura wspierania rozwoju dziecka nadpobudliwego  

1. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej to nadmierna pobudliwość układu nerwowego, na ogół 

objawiająca się przez nadruchliwość, wzmożoną pobudliwość emocjonalną i/lub specyficzne 

zaburzenia w sferze poznawczej. Inaczej mówiąc, to odmienna praca mózgu, która uniemożliwia 

dziecku kontrolowanie swoich zachowań, a więc także kontrolowanie uwagi i ruchów. Jest stałą 

cechą dziecka, która może zmieniać się w miarę jak ono dorasta i dojrzewa. 

 

2. Wyróżnić można trzy charakterystyczne dla nadpobudliwości grupy objawów: 

- nasilone zaburzenia uwagi - sfera poznawcza 

- nadmierna impulsywność - sfera emocjonalna 

- nadmierna ruchliwość - sfera ruchowa 

 

3. Postępowanie nauczycieli wobec dziecka nadpobudliwego: 

      - ustalanie stałych i jednoznacznych zasad, przypominanie dziecku o obowiązujących zasadach oraz    

        konsekwentne ich respektowanie 

     - stwarzanie dziecku „uporządkowanego świata” 

     - stosowanie krótkich, czytelnych komunikatów 

     - szukanie konstruktywnych form rozładowania nadruchliwości 

     - częste chwalenie dziecka, zauważanie drobnych sukcesów 

     - prowadzenie „zeszytu korespondencji” 

     - niekaranie dziecka za objawy niezależne od niego 

     - przygotowywanie dziecka na nową sytuację i ustalenie nieprzekraczalnych zasad 

     - rozkładanie trudniejszych zadań na etapy, dzielenie dłuższych poleceń na części 

     - dostosowanie tempa pracy do możliwości dziecka 

     - stosowanie przerw, zabaw ruchowych 

     - docenianie trudu włożonego w pracę dziecka nadpobudliwego 

     - stosowanie metod wyciszających, relaksujących 

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom nadpobudliwym 

- zindywidualizowaną pracę w toku zajęć 

- możliwość uczestniczenia w systematycznych ćwiczeniach z wykorzystaniem Gimnastyki Mózgu 

Dennisona prowadzonymi przed zajęciami edukacyjnymi we wszystkich grupach wiekowych 
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2. Rodzicom dziecka nadpobudliwego przedszkole oferuje: 

- stałą i systematyczną współpracę z wychowawcą,  celem ustalenia wspólnych kierunków pracy                       

z dzieckiem (wspólny front działania dom-przedszkole) 

- wsparcie poprzez możliwość udziału w spotkaniach warsztatowych Klubu Rodzica oraz możliwość 

wypożyczenia literatury tematycznej 

 

3. Nauczyciele uczniów nadpobudliwych mają możliwość: 

- udziału w organizowanych szkoleniach 

- konsultacji ze specjalistami  z PPP celem uzyskania wskazówek i zaleceń do pracy                               

z dzieckiem 
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VIII. Procedura wspierania rozwoju dziecka zdolnego  

1. Działania przedszkola ukierunkowane na ucznia zdolnego: 

- poznawanie dziecka i jego zainteresowań, mocnych stron, zdolności 

- położenie większego nacisku na myślenie twórcze niż odtwórcze 

- zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów 

- uczenie umiejętności planowania swojej pracy 

- umożliwianie udziału w konkursach i przeglądach 

- zindywidualizowanie pracy dziecka zdolnego 

- pomaganie w kształtowaniu pozytywnej samooceny, wzmacnianie wiary w swoje zdolności, 

wyrażanie zadowolenia z sukcesów 

- uczenie przyjmowania uwag i radzenia sobie z niepowodzeniami 

 

2. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

- rozpoznaje uzdolnienia twórcze ma podstawie obserwacji 

- opracowuje i wdraża indywidualny program edukacyjny 

- systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków  pracy z dzieckiem, konsultuje 

wybór zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu jak i poza przedszkolem 

 

3. Dziecko  zdolne ma możliwość: 

- wykonywania zadań dodatkowych o podwyższonym stopniu trudności  

- indywidualizacji pracy w toku zajęć – dostosowanie stopnia trudności, poziomu i ilości zadań na 

zajęciach do zwiększonych możliwości 

-pełnienie roli eksperta - asystenta nauczyciela w trakcie zajęć 

-uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowywaniu się do konkursów przedszkolnych i poza 

placówką 

-udział zajęciach dodatkowych, rozwijających umiejętności i zainteresowania, organizowanych                               

w przedszkolu. 
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IX. Procedura przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków  

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.                      

z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania                     

i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46) 

Zasady ogólne 

1. W Przedszkolu Nr 11 wnoszący skargi i wnioski osobiście, przyjmowani są przez: 

- dyrektora w godzinach przyjęć 

- nauczycieli w terminach indywidualnych konsultacji lub wg indywidualnych ustaleń 

2. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania przedszkola z zachowaniem drogi 

służbowej: nauczyciel – dyrektor – organ prowadzący i sprawujący nadzór.   

3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone: 

- ustnie  

- pisemnie 

-pocztą elektroniczną 

4. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Przedszkola przekazywane są, po uprzednim 

zarejestrowaniu, do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata. 

5. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się 

bez rozpatrywania.  

6. Jeżeli skargi/wnioski nie są zaopatrzone tytułem „skarga”, traktowane są jako informacje, a zawarte                  

w skardze/wniosku treści Dyrektor może wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.  

7. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków. Rejestracja następuje poprzez wpisanie do 

rejestru skarg i wniosków, nadanie sprawie kolejnego numeru. Ponadto wpisuje termin ich załatwienia, 

zgodny z kpa. 

8. Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Przedszkola 

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków. 

1. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą: 

     - oryginał skargi/wniosku  

     - notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania   

       wyjaśniającego  

     -  materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (oświadczenia, opinie,   

         kserokopie dokumentów, wyciągi)  
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    - odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo  

       potwierdzonym jej wysłaniem  

    - pismo do organu prowadzącego, jeśli wymaga tego sprawa 

2. Odpowiedź na skargę/wniosek winna zawierać: 

    - oznaczenie organu, od którego pochodzi 

    - wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich   

      zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku  

    - faktyczne i prawne (z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została  

      załatwiona odmownie 

    - imię i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi. 

3. Projekt odpowiedzi na skargę/wniosek osoba rozpatrująca sprawę, po uprzednim parafowaniu jej, 

przekazuje do podpisu Dyrektorowi. 

4. Pełną dokumentację po zakończeniu sprawy, nie później niż 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia 

odbioru odpowiedzi na skargę/wniosek przekazuje się Dyrektorowi, potwierdzając ten fakt 

własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków.  

5. W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę/wniosek 

należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w ust. 4. Kontrolę z wykonania 

wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je.  

6. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które 

dekretowano wniosek/skargę. 

Terminy 

1. Termin rozpatrzenia skargi/wniosku wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2, 31 dni od dnia wpływu. 

2. Ustala się następujące terminy rozpatrywania skarg i wniosków:  

- do 2 miesięcy, gdy skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana  

- do 7 dni należy zwrócić skargę/wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli 

skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu  

- przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem 

powodu przesunięcia, jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia w określonym terminie  

- zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących 

skargi/wniosku  

- udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych 

okoliczności sprawy. 
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X. Procedura przekazywania  informacji  Rodzicom/Opiekunom prawnym dziecka znajdującym się 

w sytuacji kryzysowej  

 

1. Indywidualne sprawy, dotyczące konkretnego dziecka i problemów dydaktyczno- wychowawczych                    

z nim związanych, rodzice/opiekunowie prawni  uzgadniają z wychowawcą grupy, specjalistami 

zatrudnionymi w przedszkolu – z zakresu terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, rehabilitantem. 

Jeżeli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do Dyrektora Przedszkola. 
 

 

2. Informacje na temat dziecka przekazywane są przez ww. osoby jedynie rodzicom/opiekunom prawnym 

dziecka. Wskazanym osobom postronnym jedynie na wyraźne polecenie rodzica/opiekuna prawnego. 
 

 

3. Rodzice bezpośrednio kontaktują się z nauczycielem w czasie zebrań ogólnych oraz w wyznaczonych 

godzinach konsultacji - poza przypadkami nagłymi. Możliwy jest także kontakt telefoniczny,                                  

e-mailowy, sms - owy na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. 
 

 

 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej w rodzinie dziecka spowodowanej rozwodem rodziców, 

separacją, odejściem jednego z rodziców, nauczyciel zobowiązany jest ustalić z obojgiem rodziców 

sposób, formy i terminy  przekazywania rzetelnych informacji o dziecku  na temat jego  postępów, 

sukcesów   i niepowodzeń oraz  jego rozwoju, potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań. 

 

4. Nauczyciel ponadto zobowiązany jest do spisania ustalonych rozwiązań w formie kontraktu, który 

podpisują wszystkie zainteresowane strony, w tym także nauczyciele specjaliści zatrudnieni                            

w przedszkolu,  jeżeli dziecko objęte jest terapią specjalistyczną. 


