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1. Koła zainteresowań mają na celu rozwijanie zainteresowań dzieci, zapewnienie im 

harmonijnego rozwoju, a także rozwijanie talentów i umiejętności dzieci szczególnie 

uzdolnionych. 

2. Rodzaj, nazwa i tematyka kół ustalana jest na dany rok szkolny, na pierwszym spotkaniu Rady 

Pedagogicznej nowego roku szkolnego. 

3. Koła zainteresowań przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat), które 

wykazują predyspozycje lub zainteresowania w danej dziedzinie. W szczególnych 

przypadkach do kół zainteresowań nauczyciel może zakwalifikować dzieci młodsze. 

4. Do udziału w zajęciach koła zainteresowań zgłosić dziecko może nauczyciel wychowawca. 

Dzieci typowane są do kół na podstawie obserwacji prowadzonych przez nauczycieli                               

w grupie. O przyjęciu dziecka decyduje osoba prowadząca koło. 

5. Nabór do kół zainteresowań trwa do połowy września. Zajęcia rozpoczynają się po 15 IX. 

6. Dziecko może uczestniczyć w jednym kole zainteresowań. 

7. Nauczyciel może wyłączyć z udziału w kole zainteresowań dziecko (czasowo lub na stałe), 

które notorycznie swoim zachowaniem zakłóca przebieg zajęć, nie wykazuje zainteresowania 

prezentowanymi podczas zajęć koła treściami oraz z powodu dużej absencji. Skreślenie 

dziecka z listy uczestników koła zainteresowań powinno być poprzedzone rozmową  

z rodzicem. 

8. Zajęcia odbywają się na podstawie planu opracowanego przez osoby prowadzące. 

9. Osoba prowadząca koło zobowiązana jest do prowadzenia dziennika zajęć, zawierającego 

ewidencję obecności oraz realizowaną tematykę. 

10.  Zajęcia odbywają się na terenie placówki w wyznaczonych do tego miejscach. 

11.  Liczba dzieci biorących udział w kole zainteresowań wynosi przeciętnie do 8 osób. 

12.  Zajęcia odbywają się bez względu na frekwencję dzieci. 

13.  Zajęcia koła zainteresowań odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają minimum 30 minut                     

w wyznaczonym przez prowadzącego dniu. 

14.  Koła zainteresowań prowadzone są przez nauczycieli po realizacji swoich godzin 

dydaktycznych w grupie  (nie w godzinach swojej pracy). W przypadku dzieci starszych –po 

obiedzie, w grupach młodszych po podwieczorku w ramach 40 – godzinnego pensum. 

15.  W sytuacji zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, koła zainteresowań nie będą   

odbywały się. Nie będą prowadzone w formie on-line. 

16.  Uczestnictwo w kołach zainteresowań jest dobrowolne i bezpłatne. 

17.  W przypadku kół wymagających nakładu finansowego, rodzice finansują  składkę ustaloną 

 z nimi na pierwszym zebraniu (bądź ustaloną drogą mailową).   

 



ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KÓŁ ZAINTERESOWAŃ 

DZIAŁAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W GRABÓWCE 

 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

Załącznik nr 1 

 

WYKAZ KÓŁ ZAINERESOWAŃ 

DZIAŁAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W GRABÓWCE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

ul. Leszczynowa 

L.p. Koło zainteresowań Prowadzący Wiek dzieci 

1 Koło teatralne J. Kużel 5 lat 

2 Koło Małego Podróżnika P. Nowicka, M. Tomaszuk 6 lat 

3 Koło miłośników gier 

planszowych 

A. Sawicka, M. Dębowska 5-6 lat 

4 Koło czytelnicze M. Śliwowska,  

K. Niedźwiedzka  

6 lat 

5 Ćwiczenia korekcyjne A. Szczygielska, D. Borowska 5 lat 

6 Robotyka A. Czyżewska 5-6 lat 

 

ul. Jeżynowa, Sobolewo 

L.p. Koło zainteresowań Prowadzący Wiek dzieci 

1 Koło origami S. Mielech, K. Kmiecik 5 lat 

2 Koło czytelnicze P. Orzepowska 5 lat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

HARMONOGRAM KÓŁ ZAINTERESOWAŃ 

ul. Leszczynowa 

L.

p. 

Koło 

zainteresowań 

Osoba prowadząca  Dzień tygodnia       Godzina Miejsce 

1 Koło teatralne J. Kużel poniedziałek 12 30 sala 

gimnastyczna 

2 Koło Małego 

Podróżnika 

M. Tomaszuk 

 

 

P. Nowicka  

poniedziałek 

 

czwartek 

12 30 

 

 

12 30 

pokój 

logopedyczny 

 

biblioteka 

3 Koło 

miłośników 

gier 

planszowych 

A. Sawicka 

M. Dębowska 

środa 12 30 biblioteka 

4 Koło 

czytelnicze 

M. Śliwowska 

K. Niedźwiedzka  

poniedziałek 12 30 biblioteka 

5 Ćwiczenia 

korekcyjne 

A. Szczygielska  

D. Borowska 

środa 12 30 sala 

gimnastyczna 

6 Robotyka A. Czyżewska  piątek 

 (co 2 tygodnie) 

11 00 biblioteka 

 

 

ul. Jeżynowa, Sobolewo 

 

L.

p. 

Koło 

zainteresowań 

Osoba  

prowadząca  

Dzień tygodnia       Godzina Miejsce 

1 Koło origami K. Kmiecik 

S. Mielech  

środa 12 00 sala na dole 

2 Koło 

czytelnicze 

P. Orzepowska  poniedziałek 12 00 sala na dole 

 


