
Procedura grup łączonych 

Przedszkole Samorządowe  nr 3
          w  Dobczycach

Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 7/03r KO.IV.OK.I-021/14/03 § 9 ust 1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego 

Kuratorium Oświaty w Krakowie
• Statut Przedszkola Samorządowego nr 3  w Dobczycach

Cele procedury:
• stwarzanie optymalnych warunków organizacyjnych przedszkola
• minimalizacja kosztów utrzymania placówki

Zakres procedury:
• dokument reguluje zasady łączenia grup w przypadku nieobecności nauczyciela

Kogo dotyczy procedura:
• do przestrzegania procedury zobowiązani są nauczyciele i dyrektor

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które 
jest przedmiotem procedury:

1. Dyrektor
• informuje rodziców o zaistniałej sytuacji
• organizuje pracę na terenie placówki wyznaczając oddziały grup łączonych

2. Nauczyciel
• bierze odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece dzieci
• zapewnia  dzieciom  odpowiednie  zajęcia  wychowawczo-dydaktyczne 

w formie pracy na różnych poziomach wiekowych
• zaznacza obecność w dzienniku grupy dzielonej
• dokonuje zapisu w dzienniku grupy dzielonej  „Praca w grupach łączonych – 

zapis w dziennikach grup….”
• organizując zajęcia w grupach łączonych dostosowuje formy i metody pracy do 

możliwości psychofizycznych wszystkich dzieci.
Opis pracy:

• podziału  grupy  dokonuje  nauczyciel  rozpoczynający  pracę  najwcześniej 
i powiadamia o tym dyrektora

• grupa dzielona jest według zasady równoliczności, która polega na dołączeniu 
do pozostałych oddziałów takiej liczby dzieci, by  w każdym             z nich była 
zbliżona ich ilość 



• dzieląc grupę należy brać pod uwagę:
-  wiek dzieci – w miarę możliwości łączy się grupy zbliżone wiekowo
-    rodzeństwo – łączyć dzieci spokrewnione ze sobą
-    indywidualne potrzeby dziecka – unikać łączenia w jednym oddziale kilkoro 
dzieci o specjalnych potrzebach 

• liczba dzieci w oddziale łączonym nie może przekraczać 25 
• w przypadku nie spełnienia w/w warunku, dyrektor lub jego zastępca przydziela 

innego nauczyciela, w ramach płatnych godzin nadliczbowych
• po przeprowadzeniu podziału grupy, dzieci przechodzą do grupy przydzielonego 

im nauczyciela
• dzieci z oddziału, którego wychowawca jest nieobecny, biorą udział w zajęciach 

organizowanych w grupie, do której przeszły.

Nauczycielka egzekwuje od woźnej oddziałowej pomoc w  pełnieniu funkcji 
opiekuńczych w grupie łączonej.

Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor przedszkola.


