
 

W związku z budową przedszkola samorządowego w Michałowicach przyjmuje się, że do czasu 

uruchomienia placówki  tworzy się dodatkowe oddziały przedszkolne dla dzieci 3-5 letnich   

w  Szkołach Podstawowych w Michałowicach, Raciborowicach i Więcławicach Starych.  

Ustala się następujące zasady organizacji wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych: 

1. Oddziały przedszkolne będą pracować w godzinach od 7.00 do 17.00 

2. W godzinach od 8.00 do 13.00 wychowanie przedszkolne będzie bezpłatne, natomiast zajęcia 

wykraczające ponad ww. czas będą odpłatne w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym. 

3. Sale zostaną zlokalizowane w miarę możliwości w oddzieleniu od starszych uczniów,  

w częściach przeznaczonych i dostosowanych do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. 

Zostaną stworzone swoiste enklawy dziecięce zapewniające dzieciom w miarę możliwości 

właściwy klimat i warunki. 

4. Dzieci będą korzystały z oddzielnych szatni, przeznaczonych tylko dla oddziałów 

przedszkolnych, a w miarę możliwości także  z oddzielnych wejść do budynku.  

5. Toalety zostaną dostosowane do potrzeb najmłodszych dzieci, przy czym za każdym razem 

dziecko będzie korzystało z toalety pod opieką dorosłego opiekuna. 

6.  W przypadku pobytu dziecka w czasie do 5 godzin dziennie dziecko otrzyma śniadanie i obiad, 

w czasie powyżej 5 godzin- także podwieczorek. Wyżywienie w przedszkolu będzie odpłatne, 

zapewniane przez firmę cateringową.  

7. Dzieci młodsze będą miały możliwość leżakowania, w tym celu  zostaną zakupione nowe 

dodatkowe sprzęty, meble i wyposażenie  dostosowane do potrzeb dzieci w danym wieku.  

8. Do każdego oddziału przedszkolnego będą zatrudnieni nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami  

w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze potrzebnym do zapewnienia dzieciom 

opieki w czasie zadeklarowanym przez rodziców.  

9. Dodatkowo zostaną zatrudnione osoby na stanowiskach pomocy nauczyciela,  wspomagające 

pedagogów   w bieżącej opiece nad dziećmi, rozdawaniu posiłków, wyjściach do toalety etc. 

10.  Rekrutację do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019  prowadzą szkoły 

podstawowe: w Michałowicach, w Raciborowicach i Więcławicach Starych.  Dokumenty można 



pobrać na stronie internetowej danej szkoły lub w sekretariacie. Dokumenty należy złożyć  

w terminie od 1 marca do 5 kwietnia 2018r. 

11. Szczegółowych informacji o rekrutacji do oddziałów wychowania przedszkolnego udzielają 

sekretariaty szkół.  

 

UWAGA    

 Wójt Gminy Michałowice zaprasza rodziców,  opiekunów,  mieszkańców gminy na spotkanie   

w sprawie budowy przedszkola oraz podjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie wychowania 

przedszkolnego. Spotkanie odbędzie się dnia  5 marca 2018r o godzinie 18.00 w Sali widowiskowej 

Biblioteki Publicznej w Michałowicach , Plac J Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice. 
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