
Konferencja 
PRZEDSZKOLA



Przerwy wakacyjne

• Zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i przedszkoli przedszkole funkcjonuje przez cały rok 
szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący 
przedszkole.

• Organ prowadzący ustala termin tej przerwy na wspólny wniosek 
dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku jej braku –dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku jej braku –
rady rodziców.

• Dyrektor przedszkola odpowiada za działalność przedszkola, 
sprawuje opiekę nad dziećmi.

• Na radzie przedszkola, jako organie społecznym, reprezentującym 
ogół rodziców, spoczywa obowiązek przeprowadzenia z nimi 
konsultacji dotyczących przerwy pracy w przedszkolu.



Przerwy wakacyjne

• Efekty tych konsultacji powinny stanowić treść wniosków i opinii, 
kierowanych do dyrektora przedszkola w myśl art. 84 ust. 1 
ustawy Prawo oświatowe; 

• Uzgadnianie czasu wolnego w ramach zespołów w rejonach –
na poziomie koordynatorów;

• Uzgadnianie z placówkami z podobną ilością oddziałów, proszę • Uzgadnianie z placówkami z podobną ilością oddziałów, proszę 
brać pod uwagę że co roku otwierane są nowe placówki, które 
również należy uwzględnić;

• Ustalanie kolejności zastępstw współpracujących ze sobą 
przedszkoli powinno następować pod nadzorem organu 
prowadzącego, dla którego zapewnienie trwałości wychowania 
przedszkolnego objętych nim dzieci jest zadaniem własnym.



Przerwy wakacyjne

• Brak jest podstaw prawnych dopuszczających możliwość 
zawierania umów z rodzicami dotyczących wyżywienia dzieci w 
przedszkolu.

• Brak jest podstaw prawnych uzasadniających postępowanie 
rekrutacyjne, prowadzone przez komisję rekrutacyjną na 
podstawie wniosków rodziców obejmujących przedszkole 
dyżurujące.dyżurujące.

• W czasie przerwy macierzystego przedszkola dziecko tam 
uczęszczające jest nadal jego wychowankiem. 

• Jedynie na wniosek rodzica w uzasadnionych przypadkach, 
dyrektor przedszkola powinien umożliwić rodzicom objęcie 
dziecka wychowaniem przedszkolnym w innej jednostce.  



Przerwy wakacyjne

• Konieczne zapisy w statucie dotyczące procedury, form i 
terminów zgłaszania przez rodziców potrzeby objęcia dziecka 
wychowaniem przedszkolnym w dyżurnym przedszkolu 
(deklaracja) zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt. 10 ustawy Prawo 
oświatowe.

• Przekazywanie rodzicom informacji, że zgodnie z przepisami 
prawa przedszkole świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze 
przez 11 m-cy;przez 11 m-cy;

• Konieczność przekazania informacji do organu do końca 
września;

28 września
• Konieczność skutecznego przekazania tej informacji rodzicom 
(strona internetowa, zebrania, ogłoszenia na tablicy).



Oceny dyrektorów

W ramach porozumienia z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty 
zostały określone wskaźniki oceny pracy dyrektorów, odnoszące 
się do poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy dyrektora o 
której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 29 maja 2018r. 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/zalatwi
anie-spraw/ocena-pracy-dyrektora/anie-spraw/ocena-pracy-dyrektora/

Kryteria podlegające ocenie:

-wyłącznej organu prowadzącego;
- wspólnej organu prowadzącego z organem nadzoru 
pedagogicznego.



Procedury bezpieczeństwa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 
2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i 
turystyki 

• Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor placówki

• Karta wycieczki – zgodna z załącznikiem do w/w • Karta wycieczki – zgodna z załącznikiem do w/w 
rozporządzenia 

• Wycieczki organizowane za granicę dyrektor jest zobowiązany 
do poinformowania organ prowadzący i organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny i przekazać kartę wycieczki bez listy 
uczniów



Procedury bezpieczeństwa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 
października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach 

• Prowadzenie rejestru wyjść grupowych uczniów;

• Prowadzenia prac remontowych, naprawczych lub • Prowadzenia prac remontowych, naprawczych lub 
instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki.

• Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy.

• Protokół powypadkowy. 



Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa w placówkach 
oświatowych:

• postępowanie w przypadku wypadku dziecka

• aktualizacja posiadanych dokumentacji i procedur

• zgłaszanie wypadków z tego samego okresu na 
jednym piśmie



Rekrutacja 2019/2020

MARZEC

� Do końca stycznia opracowane będą kryteria, 
zasady i terminy rekrutacji.

� Planuje się włączenie placówek publicznych 
prowadzonych przez inny organ do procesu 
rekrutacji.

� Współpraca ze szkołami podstawowymi.



Komunikaty

1. W imieniu placówki mogą występować tylko i 
wyłącznie dyrektorzy

2. Kontakty z mediami przez Biuro Prasowe UMW    
przy akceptacji DEU

3. Zbiórki pieniężne

4. Pracownia wsparcia Radców Prawnych w WCDN



Dziękuje za uwagę


