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(Dz.U. nr 7 z 2008 r., poz.38) 

Rozporz ądzenie  

Ministra Edukacji Narodowej 1) 

z dnia 10 stycznia  2008  r. 

 

 

w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszko lnego, warunków 

tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ic h działania 

 

Na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:  

 

 

§ 1. 

  

1. Wychowanie przedszkolne moŜe być prowadzone w następujących, innych niŜ 

przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, formach: 

1) zespołach wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „zespołami”, w których 

zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia; 

2) punktach przedszkolnych, zwanych dalej „punktami”, w których zajęcia są 

prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez 

organ prowadzący.  

2. Zajęcia wychowania przedszkolnego w zespołach i punktach mogą być 

prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.  

 

 

§ 2. 

 

Organ prowadzący zespół lub punkt ustala jego organizację określając w 

szczególności: 

1) nazwę zespołu lub punktu i miejsce jego prowadzenia; 
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2) cele i zadania zespołu lub punktu oraz sposób ich realizacji, z 

uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz 

wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w 

szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności; 

3) dzienny wymiar godzin zajęć w zespole lub punkcie, w tym wymiar godzin 

zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy, a w przypadku zespołu 

równieŜ dni tygodnia, w których są prowadzone zajęcia; 

4) warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w zespole lub punkcie; 

5) prawa i obowiązki wychowanków zespołu lub punktu, w tym:    

a) warunki pobytu dzieci w zespole lub punkcie zapewniające im 

bezpieczeństwo, 

b) przypadki, w których organ prowadzący moŜe skreślić dziecko z listy 

wychowanków zespołu lub punktu;                                                                                                      

6) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć; 

7) warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców 

(prawnych opiekunów) lub upowaŜnioną przez nich osobę zapewniającą 

dziecku pełne bezpieczeństwo; 

8) warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 

9) terminy przerw w pracy zespołu lub punktu; 

10) zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w zespole lub punkcie, 

związanych z: 

a) współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach 

wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców 

(prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie 

wychowania przedszkolnego realizowanym w zespole lub punkcie 

oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i 

rozwoju, 

b) zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej, 

c) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

dokumentowaniem tych obserwacji, 
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d) współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną. 

 

 

§ 3. 

 

1. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego 

prowadzonych w zespole lub punkcie, w czasie których jest realizowana podstawa 

programowa wychowania przedszkolnego lub wybrane części tej podstawy, wynosi 3 

godziny.  

2. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w ust. 1, wynosi 12 

godzin.  

 

 

§ 4. 

 

Zajęcia w ramach zespołu lub punktu mogą być prowadzone w lokalu 

zapewniającym:  

1) bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci; 

2) wyposaŜenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej 

podstawy.  

 

 

§ 5. 

 

W zajęciach prowadzonych w ramach zespołu lub punktu mogą uczestniczyć rodzice 

dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin 

upowaŜnieni przez rodziców. 
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§ 6. 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia w zespole lub punkcie realizuje program 

wychowania przedszkolnego, stanowiący opis sposobu realizacji zadań ustalonych 

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych częściach tej 

podstawy.  

 

 

§ 7. 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia w zespole lub punkcie współpracuje z rodzinami 

dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności poprzez:  

1) korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich 

członków rodzin dzieci, upowaŜnionych przez rodziców, w sprawowaniu 

opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;  

2) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z 

dziećmi. 

 

 

§ 8. 

 

1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w zespole lub 

punkcie w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć 

zespołu lub punktu.  

2. W dzienniku zajęć zespołu lub punktu wpisuje się nazwiska i imiona dzieci 

uczęszczających na zajęcia, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona 

rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć 

odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.  

3. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć zespołu lub punktu 

przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym dniu. 
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§ 9. 

 

Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie na podstawie § 1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, 
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz.1292.  


