
Nowa organizacja oddziałów przedszkolnych SP Kończewice 

Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w dniu rozpoczęcia nauki szkolnej. 

1. Rodzice mogą przyprowadzić dzieci do oddziałów przedszkolnych (zerówki i 

przedszkola) na godzinę 8.00 lub uczestniczyć z dziećmi w mszy świętej. 

2. Rodzice, którzy zdecydują się wziąć udział w mszy świętej przyprowadzają dzieci do 

szkoły do sali nr 11 lub 9. 

3. Zerówka razem z nauczycielem weźmie udział w uroczystym apelu na rozpoczęcie 

roku szkolnego. Przedszkolaki pozostają w sali lekcyjnej. 

4. Po zakończeniu apelu rodzice mogą zabrać dzieci do domu lub pozostawić w szkole 

do godziny 13.00 lub odebrać wcześniej. 

5. O godzinie 10.30 dzieci udadzą się z wychowawcami na śniadanie. Dzieciom zostanie 

podana herbata. Posiłek zapewniają rodzice – kanapki, owoce. 

6. O godzinie 13.00 zostanie podstawiony autobus i dzieci 5 i 6 letnie zostaną 

odwiezione do domu zgodnie z zasadami odwozów – na wyznaczone przystanki. 

Dzieci należy odebrać z przystanku. Dzieci 4 –ro letnie należy odebrać osobiście.  

7. Dzieci można odbierać w dowolnych godzinach – nie później niż o 13.00 

 

Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w dni wolne od nauki szkolnej. 

 

1.  W dni wolne od nauki oddziały przedszkolne organizuje się, jeżeli rodzice złożą 

deklarację uczestnictwa. 

2. Dzieci zapisują rodzice na specjalnych deklaracjach na 7 dni przed dniem lub dniami 

wolnymi. Dotyczy również okresów feryjnych. 

3. Z dzieci zapisanych tworzy się jeden lub dwa oddziały przedszkolne. 

4. Przedszkole(a) będą czynne w godzinach od 8.00 do 13.00. Szkoła nie zapewnia w te 

dni obiadów. Zapewniona będzie tylko herbatę. Zadaniem rodziców jest zabezpieczyć 

kanapki i owoce dla dzieci. 

5. Autobus szkolny będzie dowoził dzieci na godzinę 8.00 (zgodnie z planem 

przewozów) i odwoził o 13.00 - zgodnie z obowiązującymi zasadami przewozów 

szkolnych. Zadaniem rodziców jest odebrać dzieci z przystanków – dotyczy dzieci 5 i 6 

letnich. 

6. Dzieci 4 letnie przywożą i dobierają rodzice. 

 

Uroczyste zakończenie pracy oddziałów przedszkolnych odbędzie się 20 czerwca 2018 (tylko 

ze względu na późniejsze zmniejszanie się frekwencji przedszkolaków). Dalej przedszkola 

będą czynne do końca czerwca. 

W sierpniu 2018r będzie czynne jedno przedszkole gminne zgodnie z harmonogramem. 

Cały lipiec wszystkie przedszkola gminne będą zamknięte. 

Harmonogram pracy przedszkoli w roku szkolnym 2017-18 


