
 
PROCEDURA 

KONTROLI REALIZACJI ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
w Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich 

 
Podstawa prawna: 
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz 
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 

  
 
I Opis - definicja 
 

1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne. 

2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się                              
z początkiem roku szkolnego w tym roku, w którym dziecko kończy 6 lat.                        
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 
powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być 
odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 9 lat. 

3. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego spełnia się przez 
uczęszczanie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
zorganizowanego w szkole podstawowej. 

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w przedszkolu, trwająca co 
najmniej 50% w okresie jednego miesiąca, traktowana jest jak nie spełnianie 
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 

5. Niespełnianie obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 
podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym                          
w administracji. 

6. Postępowanie egzekucyjne wszczyna się w przypadku: 
 niezgłoszenia dziecka do "zerówki" celem realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego 
 nieregularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 
 nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych, trwającej 

co najmniej 50% w okresie jednego miesiąca. 
7. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego jest grzywna (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji). 

 
II Cel - zapobieganie przypadkom nierealizowania obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego. 
 
III Zakres działań 
 



Procedura obejmuje i reguluje działania związane z kontrolą spełniania przez dzieci 
Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego. 
 
IV Osoby odpowiedzialne  - dyrektor, nauczyciele, rodzice 
 
V Opis działań 
 
1. Działania rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania 
przedszkolnego: 
 

 dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 6-letniego                        
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

 zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 
 zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 
 informowanie, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku 
przedszkolnego 

 usprawiedliwianie nieobecności dziecka zgodnie z „Procedurą 
usprawiedliwiania nieobecności dziecka w przedszkolu w Trąbkach 
Wielkich" 

 powiadamianie dyrektora przedszkola o każdej zmianie  miejsca zameldowania 
dziecka. 

 
2. Działania nauczycieli: 

 systematyczne sprawdzanie obecności dzieci i dokumentowanie tego faktu              
w dzienniku zajęć 

 rozpoznawanie przyczyny nieobecności dziecka w przedszkolu (nieobecności                            
z powodu choroby, ważnych sytuacji rodzinnych, nieregularnego uczęszczania na 
zajęcia z innych przyczyn, częstego spóźniania się na zajęcia) 

 stosowanie „Procedury usprawiedliwiania nieobecności dziecka w 
przedszkolu w Trąbkach Wielkich". 

 
3. Działania dyrektora przedszkola: 

 przyjęcie 6-letniego dziecka do przedszkola celem realizacji obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego 

 nadzorowanie rodziców w zakresie powiadamiania dyrektora szkoły 
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez nie 
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (do 30 września) oraz 
zmianach w tym zakresie 

 przekazywanie na bieżąco wszystkich zmian dyrektorom szkół podstawowych 
 w ciągu pięciu dni roboczych od uzyskania od wychowawcy informacji                     

o powtarzającej się nieobecności dziecka przeprowadzenie rozmowy  
z rodzicami, zobowiązanie ich na piśmie do zapewnienia regularnego 
uczęszczania na zajęcia przedszkolne 

 w przypadku niespełniania obowiązku odbycia rocznego przygotowania 
przedszkolnego skierowanie do rodziców upomnienia stwierdzającego,                      
że obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie jest realizowany              
i wezwanie do posłania dziecka do przedszkola z wyznaczeniem terminu                  



i informacją, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone skierowaniem 
sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego 

 powiadomienie na piśmie dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której 
dziecko mieszka, o niespełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego.  

 
 
VI Tryb dokonywania zmian w procedurze: 
Wszelkich zmian w procedurze dokonuje dyrektor w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną. 
 
VII Postanowienia końcowe 
1. Procedura obowiązuje od dnia 01 marca 2015r. 
2. Procedura zostaje podana do wiadomości poprzez opublikowanie na stronie 
przedszkola. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą ostateczną decyzję podejmuje 
dyrektor przedszkola. 
 
 
 
Trąbki Wielkie,  27 luty 2015r.  
 
 
 
 


