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REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

w Szkole podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej 

Opracowany na podstawie statutu Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej 

§ 1 

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

§ 1a 

Organizację oddziałów przedszkolnych w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz 

organizacyjny szkoły. 

§ 1b 

W oddziałach przedszkolnych  obowiązuje ramowy rozkład dnia, opracowany przez 

nauczycieli wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci. 

§ 1c 

Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzenia i odbierania dzieci, godziny 

posiłków oraz czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. (załącznik 

numer 1) 

§ 1d 

Do oddziałów przedszkolnych mogę być przyjęte dzieci 4 - 6-letnie.  

§ 1e 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może przekroczyć 25 dzieci.  

§ 1f 

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 

25 godzin tygodniowo.  

§ 1g 

Godzina zajęć z podstawy programowej w grupie przedszkolnej trwa 60 minut. 

§ 1h 

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00-13.00. 
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§ 1i 

W przypadku pozostania dziecka 6 – letniego z oddziału przedszkolnego dłużej niż 5 godzin, 

na wniosek rodziców szkoła zapewnia wychowankowi opiekę. Opieka ta jest bezpłatna. 

§ 1j 

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o programy 

wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły. 

§ 1k 

W oddziałach przedszkolnych, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie 

dzieciom niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych przepisach 

(Rozporządzenie MEN z dnia 09.08.2017 rok w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym). 

§ 1l 

W oddziałach przedszkolnych organizuje się zajęcia z języka angielskiego. Czas trwania tych 

zajęć dostosowuje się do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci i trwa 30 minut. 

§ 1m 

Na wniosek rodziców dyrektor może w oddziałach przedszkolnych zorganizować zajęcia 

dodatkowe, np. religia (czas trwania zajęć 30 min) lub inne w zależności od potrzeb. 

§ 1n 

Na terenie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych współpracują ze sobą w sprawach 

dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Szkoły, Rada 

Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obsługowi. 

§ 1o 

Placówka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przyniesione do 

placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową. 

§ 1p 

Do sal przedszkolnych dzieci nie przynoszą plecaków oraz przekąsek. Stołówka zapewnia 

wyżywienie na czas pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 1r 

W szczególnych wypadkach (takich jak alergia pokarmowa) dopuszcza się możliwość 

przynoszenia posiłków przygotowanych przez rodziców, które będą spożywane na stołówce 

szkolnej. 
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§ 1s 

Rodzic zobowiązany jest do zapewnienia dziecku wody lub napojów podczas pobytu             

w oddziałach przedszkolnych. 

§ 1t 

Rodzice wyjeżdżający za granicę zobowiązani są dostarczyć do szkoły dokument 

ustanawiający prawnego opiekuna dla dziecka. 

§ 1u 

✓ Odziały przedszkolne zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą              

i poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć 

organizowanych poza szkołą:  

✓  zapewniają stałą opiekę podczas pobytu dziecka w placówce oraz zajęć 

organizowanych poza terenem szkoły, 

✓  uczą zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny, 

✓ stwarzają atmosferę akceptacji, 

✓  zapewniają organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 1w 

Rodzice zobowiązani są do informowania nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci 

(koniecznie podać listę alergenów szczególnie pokarmowych). Nauczycielowi nie wolno 

podawać dziecku żadnych leków. 

§ 1y 

Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości (na życzenie rodzica) pozostawienie 

dziecka w oddziale przedszkolnym w czasie rekreacji na świeżym powietrzu.  

§ 1z 

Podczas imprez i zajęć organizowanych wspólnie dla dzieci i ich rodziców opiekę nad 

dziećmi przejmują rodzice. W przypadku nieobecności w tym czasie rodziców dziecka opiekę 

nad nim nadal sprawuje nauczyciel.  

§ 2 

REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

§ 2a 
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Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 

16.03.2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.  

§ 2b 

Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziałów przedszkolnych ustala organ 

prowadzący szkołę i podaje do publicznej wiadomości.  

§ 2c 

W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc wpływające wnioski o przyjęcie 

dziecka do oddziałów przedszkolnych rozpatruje dyrektor. 

§ 2d 

Dziecko powracające z zagranicy jest przyjmowane do oddziałów przedszkolnych na 

warunkach dotyczących obywateli polskich. 

§ 3 

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA DO ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH 

Przyprowadzanie dzieci i odbieranie dzieci z oddziałów przedszkolnych odbywa się zgodnie       

z zaakceptowaną pisemnie przez rodziców procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci       

z oddziałów przedszkolnych (załącznik numer 2). 

 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA 

§ 4a 

Dyrektor powierza wychowawstwo jednemu nauczycielowi.  

§ 4b 

Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece 

wychowanków 

§ 4c 

Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, w tym między 

innymi: 

✓  zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza 

ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności; 
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✓  informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu 

wychowania przedszkolnego i planów pracy; 

✓  udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, 

włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych 

trudności; 

✓  ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie; 

✓ udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci; 

✓  zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziałów, np. w sprawie 

organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci. 

§ 4d 

Do zadań nauczyciela należą także: 

✓ tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań; 

✓ dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: 

społecznej, emocjonalnej, fizycznej i umysłowej; 

✓ wspieranie aktywności dziecka; 

✓ stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby 

każdego dziecka; 

✓ stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy; 

✓ wydawanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w 

pierwszej klasie szkoły podstawowej. Informacja ta jest przekazywana w terminie do 

końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma 

obowiązek rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

§ 4e 

Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie potrzeb 

rozwojowych dzieci poprzez: 

✓  prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających 

dodatkowego wsparcia pedagogicznego, 

✓  udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, 

planuje i koordynuje jej przebieg, 

✓ współpracę ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno 

pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną. 

§ 4f 

Nauczyciel ma prawo do: 

✓  wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów 

nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowania własnego programu z 

uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o Systemie Oświaty, 

✓  wyboru pomocy dydaktycznych, 
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✓ zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy z dziećmi  

✓ udziału w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, 

✓  pomocy merytorycznej ze strony dyrektora, pedagoga szkolnego, nauczycieli 

specjalistów, 

✓ wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. 

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA 

1. Dziecko w oddziałach przedszkolnych ma prawo do: 

✓ podmiotowego i życzliwego traktowania; 

✓ spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

✓ akceptacji takim jakie jest; 

✓ własnego tempa rozwoju; 

✓ kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi; 

✓ zabawy i wyboru towarzysza zabaw. 

1. Dziecko ma obowiązek: 

✓ podporządkowania się obowiązującym w oddziałach przedszkolnych zasadom 

współżycia społecznego; 

✓ przestrzegania zasad higieny osobistej; 

✓ szanowania rówieśników i wytworów ich pracy; 

✓ poszanowania mienia przedszkolnego. 

                              

§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Rodzice maja prawo do: 

✓ wnioskowania o spełnienie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem 

przedszkolnym; 

✓ znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego 

realizowanego w oddziałach przedszkolnych, z którym zapoznawani są podczas 

pierwszego zebrania z rodzicami, organizowanym w danym roku szkolnym; 

✓ rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez: 

✓ uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów 

edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowania; 

✓ obserwowanie własnego dziecka na tle grupy rówieśniczej w trakcie zabaw, zajęć, 

uroczystości i imprez w przedszkolu oraz podczas wyjść i wycieczek; 

✓ zaznajomienia z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka; 

✓ udostępnienia kart pracy i wytworów plastycznych; 

✓ do przekazania organom szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy punktu 

przedszkolnego; 

✓ wychodzenia z inicjatywą udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej ich 

dziecku; 
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✓ informacji o formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz       

o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

✓ wystąpienia do dyrektora z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w 

przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka; 

✓ wystąpienie do dyrektora szkoły o zaprzestanie organizacji indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego stwierdzającego, ze stan zdrowia dziecka uniemożliwia mu uczęszczanie 

do przedszkola. 

2. Rodzice dzieci są zobowiązani do: 

✓ zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 

✓ zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

✓ zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku 

dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza 

oddziałem przedszkolnym; 

✓ zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do przedszkola oraz w drodze 

powrotnej; 

✓ udzielenia pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 

✓ regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego 

rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

✓ udziału w spotkaniach zespołowych rodziców; 

✓ odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola; 

✓ współpracy z pielęgniarką w zakresie troski o zdrowie dziecka; 

✓ kontaktowania się z poradnią psychologiczno – pedagogiczną  i poradniami 

specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzicom.  

§ 7 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

PODCZAS KONTROLI CZYSTOŚCI 

 

 

1. Dzieci realizujące obowiązek rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego na terenie szkolnym są objęte opieką zdrowotną przez 

pielęgniarkę lub higienistkę szkolną. 

§ 8 

POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM W PRZYPADKU DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNYCH 

1. W przypadku stwierdzenia, że dziecko źle się czuje, nauczyciel podejmuje następujące 

działania: 

a) Sprawdza objawy złego samopoczucia. 
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b) Zasięga opinii dyrektora, który w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami i ustala 

z nimi dalsze postępowanie w sprawie dziecka lub bezpośrednio sam nauczyciel 

kontaktuje się z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola. 

c) Zapewnia choremu dziecku do momentu przybycia rodzica spokój, jeśli jest 

możliwość odseparowanie  od innych dzieci. 

2. Nauczyciel podejmuje decyzję o odebraniu dziecka jeśli:  

a) w jego ocenie dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu; 

b) jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach lub 

jego stan wymaga fachowej opieki i jest przy tym płaczliwe, zmęczone lub 

poirytowane, nie ma apetytu, ma gorączkę; 

c) jeśli naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą. 

3. Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela do poinformowania 

rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu uważa się: 

a) skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała jest podwyższona lub 

jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka (swędzenie, pęcherzykowate 

wypryski na skórze); 

b) oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaczerwienione, a w oku zbiera się 

substancja ropna); 

c) zachowanie: dziecko wykazuje symptomy lub jest poirytowane, płacze częściej niż 

zwykle; 

d) system oddechowy:  dziecko ma problemy z oddychaniem; 

e) system trawienia: dziecko ma biegunkę lub wymiotuje (chyba, że wymioty nie są 

skutkiem choroby); 

f)  ma symptomy poważnych chorób zakaźnych, odczuwa ból zęba, gardła, ucha albo 

odczuwa mdłości, nawet jeśli nie ma temperatury. 

4. W przypadku chorób zakaźnych nauczyciel informuje dyrektora  o rodzaju choroby      

i częstotliwości zachorowań w grupie. 

5. W przypadku chorób zakaźnych, które wymagają powiadomieni stosownych służb 

dyrektor:     

✓ zawiadamia dyżurującego inspektora sanitarnego; 

✓ ustala z nim sposób postępowania; 

✓ nadzoruje przestrzegania zleceń służb sanitarnych przez pracowników placówki; 

✓ przygotowuje informację  przy współpracy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej. 

6. W przypadku dziecka z chorobą przewlekła nauczyciel podejmuje następujące 

działania: 

a) zwraca się do rodziców dziecka o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego         

o rodzaju choroby oraz o udzielenie szczegółowych informacji na temat choroby    

i wynikających z niej ograniczeń, które mogą zakłócać  funkcjonowanie               

w przedszkolu; 

b) opracowuje procedurę postępowania z chorym dzieckiem, uwzględniając zakres 

czynności podejmowanych przez nauczyciela, mające na celu pomóc dziecku w 

funkcjonowaniu podczas pobytu w przedszkolu oraz formy współpracy                   
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z rodzicami lub opiekunami prawnymi (nauczyciel może odmówić wykonywania 

zabiegów pielęgniarskich); 

c) dostosowuje formy pracy dydaktycznej, dobór treści, metod i form 

organizacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i obejmuje go 

programem pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§ 9 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SYGNAŁÓW WSKAZUJĄCYCH NA 

ZANIEDBANIE DZIECKA PRZEZ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH 

 

Ogólne objawy i sygnały wskazujące na stosowanie przemocy wobec dziecka: 

1. Wyróżnia się podstawowe kategorie niewłaściwego traktowania dzieci; 

✓ stosowanie przemocy fizycznej; 

✓ stosowanie przemocy psychicznej (emocjonalnej); 

✓ stosowanie przemocy seksualnej 

2. Objawy przemocy: 

a) Dziecko doznające przemocy fizycznej: 

✓ może mieć siniaki, oparzenia, opuchlizny na różnych częściach ciała i rany 

w różnych fazach gojenia; 

✓ może mieć rany twarzy i głowy, sińce pod oczami; 

✓ może mieć złamania i zwichnięcia powtarzające się; 

✓ może być agresywne lub apatyczne; 

✓ okazywać lęk przed nagłym dotknięciem (unik, skulenie się); 

✓ unikać kontaktów społecznych lub wdawać się w częste bójki z innymi 

dziećmi; 

✓ może często kłamać; 

✓ mogą występować zaburzenia emocjonalne lub fizjologiczne (np. moczenie 

się ).  

3. Dziecko doznające przemocy emocjonalnej: 

✓ może mieć mimowolne ruchy mięśni, w szczególności twarzy; 

✓ może mieć zaburzenia mowy (wynikające z napięcia nerwowego); 

✓ może mieć dolegliwości psychosomatyczne (bóle brzucha, bóle głowy, 

mdłości); 

✓ może przejawiać brak poczucia pewności siebie; 

✓ może wykazywać zachowania destrukcyjne, wycofanie, depresję; 

✓ może okazywać nadmierne podporzadkowanie się dorosłym; 

✓ może często kłamać; 

✓ może wykazywać nieadekwatny lęk przed konsekwencjami różnych działań 

oraz lęk przed porażką. 

4. Dziecko wykorzystywane seksualnie: 
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✓ może okazywać lęk przed określoną osobą lub określonymi miejsca; 

✓ może okazywać nieuzasadniony lęk przed badaniami lekarskimi; 

✓ jego rysunki mogą mieć tematykę seksualną; 

✓ może wykazywać nadmierną pobudliwość seksualną (znajomość zachowań 

seksualnych oraz anatomii narządów płciowych; 

✓ może okazywać zachowania destrukcyjne; 

✓ może przejawiać zaburzenia emocjonalne lub fizjologiczne). 

5. Dziecko zaniedbywane: 

✓ może przejawiać zaburzenia natury emocjonalnej i wychowawczej; 

✓ może przejawiać zaniedbania natury estetycznej; 

✓ może mieć częste nieobecności w punkcie przedszkolnym, które nie są 

zgłaszane przez rodziców. 

 

                                                             § 10 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA UŻYWANIA PRZEMOCY 

WOBEC DZIECKA 

1. Jeżeli nauczyciel będzie miał podejrzenie, że dziecko jest zaniedbane lub 

doświadcza przemocy  należy o tym fakcie poinformować dyrektora placówki. 

2. Nauczyciel zawiadamia również pedagoga szkolnego w celu pogłębienia analizy 

sytuacji dziecka. 

3. Dyrektor może zwołać Radę Pedagogiczną w celu przeanalizowania sytuacji 

dziecka. 

4. Rada Pedagogiczna może zdecydować o wprowadzeniu procedury „Niebieskiej 

karty”. 

5. Dyrektor może powiadomić policję lub sąd rodzinny w celu wglądu w sytuację 

rodzinną dziecka. 

6. Ze wszystkich podjętych działań zarówno nauczyciel jak i dyrektor sporządzają 

notatki służbowe. 

                                                     § 11 

 

POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI 

WYCHOWAWCZE LUB EDUKACYJNE 

 

1. Jeśli po przeprowadzeniu obserwacji, diagnozy dziecka pojawiają się trudności 

wychowawcze zaleca się pogłębioną obserwację poprzez przegląd istniejącej 

dokumentacji dziecka (karta zapisu do przedszkola, karta informacyjna o dziecku, 

opinie i orzeczenia psychologiczne). 

2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności     

i rozwiązania problemów dziecka: 

✓ prowadzi rozmowy z dzieckiem; 

✓ wymienia spostrzeżenia z pedagogami pracującymi w placówce, wspólnie       

z nimi ustala plan działania i opracowuje go w terminie jednego miesiąca od 

momentu dostrzeżenia problemu; 

✓ zgłasza problem dyrektorowi; 
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✓ nauczyciel informuje rodziców o trudnościach wychowawczych lub 

edukacyjnych dziecka oraz zapoznaje z planem działań lub zakresem pomocy  

psychologiczno – pedagogicznej, jaka będzie dziecku udzielana; 

✓ rodzice pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z planem działań 

wychowawczych lub edukacyjnych. Jednocześnie zobowiązuje się do rzetelnej 

współpracy.  

3. Na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciel zapoznaje jej członków z zaistniałym 

problemem i przedstawia podjęte działania. 

4. Nauczyciel pracuje z dzieckiem według opracowanego programu, włącza do 

współpracy specjalistów zatrudnionych w placówce. 

5. Nauczyciel na bieżąco informuje rodziców o przebiegu pracy z dzieckiem. 
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