
ZSZP4.    .   . 2021        Rzeszów, 11.10.2021 r. 

Z dniem 11.10.2021 r wprowadza się – w związku z nowym ramowym rozkładem dnia  -  

zmiany do statutu PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W RZESZOWIE 

Uchwalonego przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Publicznego Nr 10 w Rzeszowie, dnia 

22.11. 2017r.  

Rozdział 4 Organizacja pracy przedszkola §19 ust. 4 ulega zmianie: 

Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu Nr 10 w Rzeszowie 

6:30 – 8:15 – schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach     zainteresowań, 

zabawy integrujące grupę, praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze 

obserwacyjnym, stymulująco kompensacyjnym i wychowawczym. 

8:15 – 8:30 – gr. starsze – ćwiczenia poranne, gr. młodsze zabawy ruchowe, czynności 

porządkowo -  gospodarcze w sali, zabiegi higieniczno – sanitarne, przygotowanie do śniadania, 

promowanie nawyków prozdrowotnych. 

8:30 – 9:00 – śniadanie - promowanie nawyków prozdrowotnych. 

Dzieci starsze – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania 

posiłków.  Dzieci młodsze – wdrażanie dzieci do samodzielnego spożywania posiłków. 

9:00 – 10:00 – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową – 

zabawy, zajęcia, spacery, wycieczki  i  inne formy aktywności  w sali i na powietrzu; 

przebywanie dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, placu zabaw, w parku ( gry i zabawy 

ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze). 

10: 00 -10:15– drugie śniadanie -  kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. 

10:15 – 11:30  - stymulowanie rozwoju dzieci, wyzwalanie aktywności, tworzenie warunków 

umożliwiających zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, postaw we 

wszystkich obszarach rozwoju, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. 

11:30 – 12:00 –przygotowanie do pierwszej części obiadu, czynności porządkowe, zabiegi 

higieniczno - sanitarne. 12:00 -  I część obiadu ( zupa) - promowanie nawyków 

prozdrowotnych. 

12:30 – 13:45 – dzieci młodsze – relaks przy muzyce , doskonalenie umiejętności samoobsługi, 

rozbierania i ubierania się, odpoczynek poobiedni. 

12:30 – 13:45  -  dzieci starsze – słuchanie bajek, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, 

zajęcia o charakterze wychowawczym. Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela, 

obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, utrwalenie 

poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowej. Praca  indywidualna lub w małych 

zespołach – zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, inne formy aktywności. 

14:00 – 14:45 - II część obiadu( II danie, kompot) - prace  porządkowo – gospodarcze, zabiegi 

higieniczno – sanitarne, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania 

posiłków.                    

14:45 – 17:00 – kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe i 

inne wynikające z zainteresowań dzieci, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, 

słownikowe, słuchanie bajek, praca wyrównawcza, indywidualna zajęcia w małych zespołach, 

zajęcia o charakterze wychowawczym, pobyt na świeżym powietrzu. 

 

Zmiany te zostały wprowadzone w uzgodnieniu z Radą Rodziców przedszkola  – 

07.11.2021 r. oraz Radą Pedagogiczną przedszkola w dniu 06.10.2021 r. i obowiązują od 

11.10.2021 r.  

 

Pozostałe zapisy statutu nie ulegają zmianie . 

 


