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z całą grupą, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie e inicjatywy dzieci

lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania,

a także w trybie zajęć indywidualnych,

i) nauczyciele przedszkola prowadzą dokumentacje: dziennik, plan miesięczny. Prowadzą

również obserwacje pedagogiczne dzieci mające na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci

obserwacje te powinny być odpowiednio dokumentowane.
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j) Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania

przedszkolnego,

k) Organizacje pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora,

I) Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut,

m) Nauczyciel .któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału

szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci

n) Czas zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i
4 ( i

^wynosić: 15 minut dla 3-4 latków, 30 minut dla 5-6 latków.

3. Organizacja biblioteki.

a) Biblioteka jest przeznaczona dla potrzeb Zespołu,

b) Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz realizacji potrzeb i

zainteresowań uczniów i wychowanków, służy nauczycielom oraz pełni funkcję ośrodka

informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

c) Z biblioteki korzystają uczniowie, wychowankowie, nauczyciel i inni pracownicy ZSP,

d) Pomieszczenie biblioteki umożliwia gromadzenie zbiorów, wypożyczanie

e) Biblioteka czynna jest codziennie wg planu pracy biblioteki,

f) Bibliotekę obsługuje bibliotekarz, którego zadaniem jest udostępnianie zbiorów opieka nad

zbiorami, udzielanie informacji dot. biblioteki.

g) Przy bibliotece funkcjonuje czytelnia

4. Organizacja świetlicy.

Do zadań świetlicy należy:

a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie

do samodzielnej pracy umysłowej,

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym

zakresie,

d) stwarzanie warunków do uczestniczenia w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki

oraz kształtowanie nawyków higieny i czystości,

e) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

f) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami a w miarę potrzeby z placówkami

upowszechniania kultury, sportu i rekreacji,
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