Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2019
z dnia 23.08.2019r.
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w
Górzycy

REGULAMIN
Pracowni Edukacji Kulturalnej dzieci w wieku 3-5 lat
§1
Organizacja Pracowni Edukacji Kulturalnej
1. Pracownia Edukacji Kulturalnej dla dzieci w wieku 3-5 lat, zwana dalej Pracownią, działa
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy przy ul. Polnej 8/1.
2. Nasza placówka:
- zapewnia kompetentnych i życzliwych nauczycieli,
- dba o dobre stosunki interpersonalne,
- stoi na straży praw dziecka,
- współpracuje z rodzicami,
- pomaga dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną,
- promuje zdrowy styl życia,
- promuje ekologię.
3. Pracownia Edukacji Kulturalnej przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności; w pierwszej kolejności dzieci, których obydwoje rodzice
pracują.
4. O przyjęciu dziecka do Pracowni decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Do Pracowni Edukacji Kulturalnej przyjmowane są dzieci od 2,8 roku.
6. O przyjęciu dziecka do Pracowni decydują dwa czynniki:
- rok urodzenia,
- rozwój dziecka (emocjonalny, stopień samodzielności), bowiem nie zawsze rozwój
dziecka jest adekwatny do jego wieku.
7. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach decyzję o przyjęciu dziecka do Pracowni
podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy.
8. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Pracowni powinno regularnie do niej
uczęszczać.
9. Grupa liczy nie więcej niż 24 dzieci.
10. Podstawą zapisu dziecka jest „Karta zgłoszenia dziecka do Pracowni Edukacji
Kulturalnej”, złożona przez rodzica lub prawnego opiekuna.
11. Karty zgłoszenia dziecka wydaje nauczyciel/opiekun grupy lub inny pracownik GOK.
12. Nabór dzieci na nowy rok przedszkolny odbywa się do końca sierpnia każdego roku.
13. Pracownia funkcjonuje przez okres 11 miesięcy (wrzesień-lipiec). Przerwa w pracy
Pracowni trwa jeden miesiąc (sierpień). W trakcie przerw świątecznych Pracownia
funkcjonuje tak jak placówki oświatowe.
14. Pracownia zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu,
od poniedziałku do piątku.
15. Z ważnych przyczyn Pracownia może zostać zamknięta w inny dzień, o czym rodzice
zostają powiadomieni odpowiednio wcześniej.
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16. Pracownia Edukacji Kulturalnej jest czynna w godzinach od 7:30 do 16:00.
17. Dzieci są przyprowadzane w godzinach od 7:30 do 8:30, zajęcia trwają w godzinach od
09:00 do 14:00, dzieci odbierać można od godziny 14:00 do 16:00.
18. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16:00 każda nowo rozpoczęta godzina
pracy nauczyciela kosztuje 20 zł, płatne w kasie GOK.
19. Dla osiągnięcia efektów edukacyjnych Pracownia wspomaga rozwój, wychowuje i
kształci dzieci w następujących obszarach:
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
c) wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
d) wspomaganie rozwoju mowy u dzieci;
e) wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
f) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci;
g) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
h) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
i) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
j) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
k) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych;
l) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu
zagrożeń;
m) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
n) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
o) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
p) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
20. Przebywanie dzieci poza terenem Pracowni odbywa się wyłącznie przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych, tzn. przy temperaturze powietrza powyżej -10°C, bez
deszczu lub silnych opadów śniegu, do temperatury +30°C z nakryciem głowy.
21. Dzieci przyprowadzane i odprowadzane są przez rodziców/ prawnych opiekunów lub
przez inne osoby dorosłe przez nich upoważnione. Przy składaniu dokumentów podczas
rekrutacji rodzice/ prawni opiekunowie na specjalnych kartach upoważniają osoby do
odbierania dziecka z Pracowni.
22. Do Pracowni może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki,
biegunki, wymiotów itp., nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co
do stanu zdrowia dziecka nauczyciel/opiekun grupy może zażądać zaświadczenia
lekarskiego.
23. Nauczyciel/opiekun grupy nie ma prawa podawać dzieciom leków.
24. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do
natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie nauczyciela/opiekuna grupy.
25. Dziecko powinno posiadać buty zmienne, przybory do mycia zębów, bieliznę i odzież na
przebranie.
26. Nauczyciel/opiekun grupy nie ma obowiązku dokarmiania dzieci.
27. Do Pracowni nie można przynosić rzeczy wartościowych; w przypadku gdy dziecko
przyniesie taką rzecz, Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, zagubienie
lub zniszczenie.
28. Środa jest jedynym dniem kiedy dzieci mogą przynosić słodycze, z wyjątkiem dnia, kiedy
obchodzą urodziny; wtedy bez względu jaki to dzień, dzieci mogą częstować swoich
kolegów słodyczami (za zgodą rodziców).
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29. Piątek jest dniem kiedy dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu.
30. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych Pracowni mogą być
organizowane zajęcia dodatkowe (np. rytmika, nauka języka angielskiego lub
niemieckiego, zajęcia taneczne itp.), w całości opłacane przez rodziców.
31. Czas trwania zajęć (również zajęć dodatkowych) jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi:
- dla dzieci w wieku 3-4 lata – od 15 do 20 minut;
- dla dzieci w wieku 5-6 lat – od 25 do 30 minut.

§2
Zasady odpłatności
32. Wysokość miesięcznej opłaty za udział dziecka w zajęciach ustala odrębnym
Zarządzeniem Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy. Zgodnie z Zarządzeniem
nr 2/2018 z dnia 31.08.2018r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy
wysokość opłaty za dzienny pobyt z wyżywieniem wynosi 12zł.
33. W przypadku nieobecności dziecka w Pracowni nie odlicza się tych dni od miesięcznej
opłaty.
33a.Odliczeniu podlega jedynie płatność za okres ferii zimowych, wakacji w czasie których
dziecko nie uczęszcza do Pracowni na podstawie pisemnej deklaracji, stanowiącej
załącznik nr 1 do Zarządzenia, złożonej przez rodzica na co najmniej 7 dni przed
rozpoczęciem ferii zimowych lub wakacji.
34. Opłata za zajęcia uiszczana jest za każdy miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca u
nauczyciela/opiekuna grupy, który rozlicza się bezpośrednio z głównym księgowym
GOK.
35. W przypadku uczęszczania do Pracowni rodzeństwa opłata za drugie i kolejne dziecko
wynosi 50% za pobyt.
36. W Gminnym Ośrodku Kultury honorowana jest „Karta Dużej Rodziny”, która upoważnia
do 20% zniżki w opłatach za dziecko uczęszczające do Pracowni Edukacji Kulturalnej.
37. Rodzic/ prawny opiekun, któremu przysługują zniżki, przed uiszczeniem pierwszej wpłaty
powinien dokonać wyboru jednej z nich.
38. Dzieciom pracowników Gminnego Ośrodka Kultury przysługuje 50% zniżki za pobyt.

§3
Organizacja pracy
39. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład zajęć podzielony na bloki:
I. BLOK ZAJĘCIOWY
- zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,
- praca indywidualna z dziećmi,
- wspólne przygotowywanie przyborów do zabaw i zajęć,
- prowadzenie ćwiczeń artykulacyjnych, słuchowych, oddechowych,
- kierowanie aktywnością ruchową.
II. BLOK ZABAWOWO-ZAJĘCIOWY W SALI LUB NA POWIETRZU
- gry i zabawy dydaktyczne,
- zajęcia rytmiczne, muzyczne, plastyczne,
- ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe,
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- wycieczki, spacery,
- zabawy dowolne i inscenizowane.
III. BLOK ZABAWOWO-ZAJĘCIOWY
- zabawy dowolne w sali,
- inspirowanie dzieci do podejmowania różnych form aktywności,
- zabawy ruchowe,
- zabawy ze śpiewem,
- gry i zabawy dydaktyczne – praca indywidualna z dziećmi,
- zabawy spontaniczne w sali lub na powietrzu.
40. Nauczyciel/ opiekun jest w pełni odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.
41. Przez cały dzień pobytu w Pracowni dzieci są pod opieką dwóch pań nauczycielek/
opiekunek, które organizują im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć.
42. Nauczyciel/ opiekun zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod
względem fizycznym, jak i psychicznym oraz stosuje w swoich działaniach obowiązujące
przepisy Bhp i Ppoż.
43. Dzieci mają zapewnioną opiekę higienistki.
44. Na pierwszym spotkaniu dokonuje się wyboru członków do Trójki Rodziców – na
zasadzie dobrowolnych zgłoszeń.
- Trójka Rodziców stanowi reprezentacje dzieci uczęszczających do Pracowni.
- Trójka Rodziców uczestniczy w życiu Pracowni. W celu wspierania działalności
Pracowni Trójka Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz
innych źródeł.
45. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice.
46. Mile widziane aktywne uczestnictwo w życiu Pracowni Edukacji Kulturalnej.
Zatwierdzono:
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