
Załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 1/21/22  

dyrektora SP nr 1 w Tucholi z dnia 30.08.21  

 

Ramowy rozkład dnia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Tucholi w roku szkolnym 2021/2022: 
Godziny 

organizacji dnia  

Czynności dzieci i nauczyciela  

 Powitanie dnia w przedszkola 
6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub 

indywidualne, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, inicjowanie rozmów                                

z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji 

pomysłów dzieci.  

Przypominanie dzieciom zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii.  

 Realizacja podstawy programowej 

8.00 – 8.15  Czynności higieniczne przed śniadaniem  (mycie rąk, dezynfekcja stolików) 

 
8.15 – 8.45 

Śniadanie I  

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe, realizacja 

założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków zdrowotnych, higienicznych  

i postaw kulturalnych. 

8.45 – 9.00  

 

Czynności higieniczne po śniadaniu (mycie rąk, dezynfekcja stolików) 

9.00 – 9.30 

Zajecie I  

Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia 

edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu według wybranego programu 

wychowania przedszkolnego z  uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GiS.  

9.30 – 9.45  Czynności higieniczne po zajęciach (mycie rąk, dezynfekcja stolików)  

 

9.45  – 10.00  

Śniadanie II  

Śniadanie II, realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków 

zdrowotnych i postaw higieniczno – kulturalnych. Czynności higieniczne po śniadaniu 

II.  

10.00 – 11.00  

 

Zabawy dowolne w sali, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, 

zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez:  zabawy dydaktyczne, 

ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, 

rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe. 

11.00  – 12.00  Przerwa 1 (wietrzenie sali, dezynfekcja powierzchni płaskich)  

11.00  – 12.00 

Zajęcie II 

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu  

Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy 

organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje 

przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarskie, ogrodnicze, tworzenie okazji                  

do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw 

badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez 

kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, 

Czynności higieniczne po powrocie do sali. (mycie rąk) 

12.00– 12.20  

Obiad  

 

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, realizacja założeń 

programowych z zakresu kształtowania nawyków zdrowotnych, higienicznych                       

i postaw kulturalnych. 

12.20 – 12.30 

 

Czynności higieniczne po obiedzie (mycie rąk, dezynfekcja stolików) 

12.30 – 13.15  

 

 

 

Zabawy dowolne w sali, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, 

zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez:  zabawy dydaktyczne, 

ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, 

rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe. 

 

 
Popołudnie w przedszkolu 

13.15 – 13.30  

 

Czynności higieniczne po zajęciach  (mycie rąk, dezynfekcja stolików) 

13.30 – 14.00 

Podwieczorek  

 

Przygotowanie do podwieczorku , czynności higieniczne i samoobsługowe, realizacja 

założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków zdrowotnych, higienicznych  

i postaw kulturalnych. 



14.00 – 15.30 

 

Czynności higieniczne po śniadaniu II.  

Przerwa 2 (wietrzenie sali, dezynfekcja powierzchni płaskich)  

14.00 – 15.30  

 

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.  

15.30 – 16.00  

 

Czynności higieniczne po powrocie do sali., porządkowanie sali, rozchodzenie się 

dzieci. 

 

POSIŁKI: 

ŚNIADANIE I  ŚNIADANIE II  OBIAD PODWIECZOREK  

8.15  10.00  12.00  13.30  
 

§ 2 

 

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę 

nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 

§ 3.  

1. Podstawa programowa realizowana jest zgodnie z wytycznymi epidemicznymi MEN, 

MZ i GiS.  

2. Imprezy z udziałem rodziców należy w okresie epidemicznym odwołać. 

3. Nie zaleca się w tym okresie organizowania wycieczek przedszkolnych. 

.  

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Marzena Gumińska  

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi  


