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Podstawa prawna opracowania statutu

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949).

2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.z 2004r.Nr 256,poz 2572 z
późn. zm) oraz Ustawa z dnia 13 czerwca2013r.o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z dnia 18 lipca 2013r.poz.827). Ustawa z dnia 30
maja 2014r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z
dnia  23  czerwca 2014r.,poz.811),  Ustawa z  dnia  20  lutego 2015r.o  zmianie  ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r.,poz.357).

3. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  17  marca  2017r.  w  sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z
późn. zm.). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia
2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2014 r., poz. 191).

5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.
2104  ze  zm.). Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  21
czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych
( Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594).

7. Ustawa  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2014r.,
poz.1182).

8. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  21  maja  2001r.  
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.
z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn.zm.) 

9. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu   z  dnia  31  grudnia  2002  r.  
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  
i placówkach ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z  18  sierpnia 2014, poz. 803).

11. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  7  października  2009  r.  w  sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) oraz Rozporządzenie MEN
z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r. , poz. 560)
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12. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  30   kwietnia  2013r.  w sprawie
zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

13. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  6  sierpnia  2014  r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia  szkół  i  wypadków,  w  których  można  zatrudnić  nauczycieli  niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2014
r., poz. 1084).

14. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  29  sierpnia  2014  r.  w  sprawie
sposobu prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji
przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  rodzajów  tej
dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).

15. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia 28 sierpnia  2014 r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  warunków  i  sposobu  organizowania  przez  publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2014, poz. 1150).

16. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  1  marca   2013  r.    w sprawie
uzyskiwania  stopni  awansu  zawodowego przez  nauczycieli  (Dz.U.  z  dnia  26  marca
2013, poz. 393.

17. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  6  sierpnia  2014  r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia  szkół  i  wypadków,  w  których  można  zatrudnić  nauczycieli  niemających
wyższego  wykształcenia  lub  ukończonego zakładu  kształcenia  nauczycieli  (Dz.  U.  z
2014 r., poz. 1084).

18. Dopuszczanie  do  użytku  w  szkole  programów  wychowania  przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Ustawa
z dnia 30 maja 2014 r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw art.22a oraz 22aa-z (Dz. U. z 23 czerwca 2014 r, poz. 811).

19. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  28  sierpnia  2014  r.  w  sprawie
indywidualnego  obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).

20. Obwieszczenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  18  grudnia  2013  r.  w  sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci                          i
młodzieży  niepełnosprawnych  oraz  niedostosowanych  społecznie  w  przedszkolach,
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 414).
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21. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz.
893).

22. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  15  grudnia  2014 r.  w sprawie
sposobu  podziału  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  dla  jednostek  samorządu
terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1977).

23. Obwieszczenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  18  grudnia  2013  r.  w  sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w
sprawie  wysokości  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,
ogólnych  warunków  przyznawania  dodatków do  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416).

24. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25  marca  2014  r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  warunków  i  sposobu  organizowania  nauki  religii
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478).

25. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  czerwca  2012  roku  
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i
programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z
dnia 3 lipca 2012, poz. 752).

26. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia 18 września 2008 r.  w sprawie
sposobu  i  trybu  organizowania  indywidualnego  obowiązkowego  rocznego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U
z 2008 r. Nr 175, poz. 1086

27. Konwencja  o  Prawach  Dziecka  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. z dnia 23 grudnia 1991r. z późn. zm.).

28. Kodeks  Pracy  –ustawa  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).

29. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
warunków  i  sposobu wykonywania  przez  przedszkola,  szkoły  i  placówki  publiczne
zadań umożliwiających  podtrzymywanie  poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej  i
językowej  uczniów  należących  do  mniejszości  narodowych  i etnicznych  oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U.  z 2014 r., poz. 263).

30. Uchwała  Rady  Gminy  Gniezno  Nr  XLII/297/2013  z  dnia  9.08.2013  r.  
w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za
świadczenia  udzielane  przez  przedszkola,  dla  których  organem  prowadzącym  jest
Gmina Gniezno.
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ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.  Przedszkole Gminy Gniezno w Zdziechowie, zwane dalej „przedszkolem” jest 
przedszkolem publicznym.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Zdziechowie. Przedszkole posiada swoje oddziały w 
miejscowości Pyszczyn.

3. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Gniezno.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

5.Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:                     
Przedszkole Gminy Gniezno w Zdziechowie „Mali odkrywcy”.

6. Przedszkole posługuje się pieczęcią o pełnym brzmieniu:
            Przedszkole Gminy Gniezno w Zdziechowie
                      Zdziechowa 136, 62- 200 Gniezno
                                 Tel. 511979077
                 NIP 784-16-38-785, REG. 632049072

§ 2

1. Przedszkole  w  Zdziechowie  czynne  jest  9,5  godzin  dziennie  od  6.30.00  do  16.00  od
poniedziałku do piątku. Oddziały w Pyszczynie czynne są 9,5 godzin dziennie od 6.30 do
16.00. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok
szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

2. Terminy  przerw  w  pracy  przedszkola  ustalane  są  z  organem  prowadzącym  
i zatwierdzone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

§ 3

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest z:
- 5 -
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a) dochodów własnych Gminy Gniezno
b) wpłat rodziców
c) darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki
d) z pozostałych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

2.     Przedszkole działa na podstawie:
a)  Ustawy z dnia 14 grudnia  2016r.  Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017r.  poz.  59 i  949).  i
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

b) aktu nadania nazwy przedszkolu,
c) niniejszego statutu.

§ 4

1.   Obsługę  finansowo  –  księgową  przedszkola  prowadzi  Gminne  Centrum  Usług
Wspólnych w Gnieźnie.

2. Świadczenia udzielone przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego w zakresie 5 godzin dziennie.

3. Wysokość opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu  dziecka w przedszkolu ustala 
się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Gniezno.

4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć
pobytu dziecka w przedszkolu.

5. Szczegółowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz korzystania z jego świadczeń
określa  umowa  cywilno  –  prawna  zawierana  pomiędzy  rodzicami  (prawnymi
opiekunami) a dyrektorem przedszkola.

6. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 3 posiłków, w tym podwieczorku.

7. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów.

8. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny koszty wyżywienia ponosi Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, po podjęciu odpowiedniej decyzji, na wniosek opiekunów
dziecka.

9. Opłaty  za  wyżywienie  kwitowane  są  w  kwitariuszach,  które  są  drukami  ścisłego
zarachowania.

10. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez intendenta 
przedszkola i comiesięcznie podawane do wiadomości rodziców.

11. Dzienna  stawka  żywieniowa  ustalana  jest  przez  dyrektora  i  intendenta  z
uwzględnieniem  racji  pokarmowych  odpowiadających  normom  fizjologicznego
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zapotrzebowania dzieci,  w wysokości kosztów surowców zużytych do przyrządzania
posiłków.

12. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty
za wyżywienie i niezrealizowane godziny dodatkowe.

13. Z  wyżywienia  mogą  również  korzystać  pracownicy  przedszkola  wnosząc  opłatę  
w wysokości ustalonej stawki.

14. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować zajęcia dodatkowe.

15. Rodzaj  zajęć  dodatkowych  oraz  ich  częstotliwość  jest  uzgadniana  z  organem
prowadzącym na początku roku szkolnego. 

16. Czas  trwania  zajęć  prowadzonych  dodatkowo  jest  dostosowany  do  możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

17. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

18. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia.
Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.

19. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe.
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ROZDZIAŁ II

CELE  I  ZADANIA  PRZEDSZKOLA

§ 5

1. Przedszkole  wspomaga  i  ukierunkowuje  indywidualny  rozwój  dziecka  poprzez
dostosowanie  treści,  metod  i  organizacji  pracy  wychowawczo  –  dydaktyczno  –
opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem
społeczno – kulturowym i przyrodniczym poprzez:

a) Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
b) Tworzenie warunków, umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”;
c) Pełnienie  wobec  rodziców  (opiekunów)  funkcji  doradczej  i  wspierającej  działania

wychowawcze.

2. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny:
a) Pomaga  w  rozpoznawaniu  możliwości  rozwojowych  dziecka  i  podjęciu  wczesnej

interwencji specjalistycznej,
b) Informuje na bieżąco o postępach dziecka,
c) Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu i

poszczególnych oddziałach.

 3.      Cele szczegółowe przedszkola:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w

tym co jest dobre, a co złe;
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w

nowych  i  trudnych  sytuacjach,  sytuacjach  tym  także  do  łagodnego  znoszenia  stresów  i
porażek;

d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z
dziećmi i dorosłymi;

e) stwarzanie  warunków  sprzyjających  wspólnej  i  zgodnej  zabawie  oraz  nauce  dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

f) troska  o  zdrowie  dzieci  i  ich  sprawność  fizyczną,  zachęcanie  do  uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych,

g) budowanie  dziecięcej  wiedzy  o  świecie  społecznym,  przyrodniczym  i  technicznym  oraz
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

h) wprowadzanie  dzieci  w  świat  wartości  estetycznych  i  rozwijanie  umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i  etnicznej,  oraz
kształtowanie postawy patriotycznej;

j) zapewnienie  dzieciom  lepszych  szans  edukacyjnych  poprzez  wspieranie  ich  ciekawości,
aktywności  i  samodzielności,  a  także  kształtowanie  tych  wiadomości            
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
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k) udzielanie  odpowiednio  do  potrzeb  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dzieciom,
nauczycielom i rodzicom.

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB RALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 7

PROGRAMY

1. Proces  wspomagania  rozwoju  i  edukacji  prowadzony  jest  w  oparciu  o  podstawę
programową  wychowania  przedszkolnego  z  uwzględnieniem  zalecanych  warunków
i  sposobu  jej  realizacji,  w  tym  poprzez  dopuszczone  przez  dyrektora  do  użytku
w przedszkolu programy wychowania  przedszkolnego. 

2. Nauczyciel  lub  zespół  nauczycieli  przedstawia  dyrektorowi  przedszkola  program
wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego może obejmować
treści  nauczania  wykraczające  poza  zakres  treści  nauczania  ustalonych w podstawie
programowej  wychowania  przedszkolnego.  Program  wychowania  przedszkolnego
powinien  być  dostosowany  do  potrzeb  i  możliwości  dzieci,  dla  których  jest
przeznaczony.

3. Nauczyciel może wnioskować o dopuszczenie programu opracowanego samodzielnie
lub z zespołem nauczycieli,  programu innego autora (autorów) lub programu innego
autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

4. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku
w danym przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program
wychowania przedszkolnego. Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu programy
wychowania  przedszkolnego  stanowią  zestaw  programów  wychowania
przedszkolnego.  Dyrektor  przedszkola  jest  odpowiedzialny  za  uwzględnienie  w
zestawie  programów  wychowania  przedszkolnego  podstawy  wychowania
przedszkolnego.

5. Nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy pracy odpowiednie
do wieku, potrzeb  i możliwości dzieci.

6. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczone programy,
a  w  toku  bieżącej  pracy  indywidualizują  sposób  oddziaływania  odpowiednio   do
zdiagnozowanych  potrzeb  oraz  możliwości  każdego  dziecka;  w  przypadku  dzieci
niepełnosprawnych  -  ze  szczególnym  uwzględnieniem  rodzaju  i  stopnia
niepełnosprawności.
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                                                                    §8  

INNOWACJE – EKSPERYMENTY

1. Przedszkole może prowadzić własną działalność innowacyjną i eksperymentalną.

2. Innowacje  pedagogiczne  obejmują  nowatorskie  rozwiązania  programowe,
organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

3. Eksperymenty pedagogiczne to działania służące podnoszeniu skuteczności edukacji w
przedszkolu,  w ramach  których  są  modyfikowane  warunki,  organizacja  zajęć
edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej.

4. Innowacje  lub  eksperymenty,  wymagające  przyznania  przedszkolu  dodatkowych
środków  budżetowych,  mogą  być  podjęte  po  wyrażeniu  przez  organ  prowadzący
przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

5. Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w przedszkolu  podejmuje  rada
pedagogiczna.

6. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,

b) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji  na jej  prowadzenie
przedszkolu,  w przypadku  gdy  założenia  innowacji  nie  były  wcześniej
opublikowane.

7. Uchwałę  rady  pedagogicznej  w sprawie  wprowadzenia  innowacji  wraz  z opisem jej
zasad  i zgodą  autora  lub  zespołu  autorskiego  innowacji,  dyrektor  przedszkola
przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę.

8. Uchwałę  w sprawie  wprowadzenia  eksperymentu  w przedszkolu  podejmuje  rada
pedagogiczna  po  zapoznaniu  się  z celem,  założeniami  i sposobem  realizacji
eksperymentu. 

9. Prowadzenie  eksperymentu  w przedszkolu  wymaga  zgody  ministra  właściwego
do spraw oświaty i wychowania.

§ 9

DZIAŁANIA ANTYDYSKRYMINACYJNE

1. Przedszkole  umożliwia  dzieciom  podtrzymanie  poczucia  tożsamości  narodowej,
etnicznej,   religijnej i językowej poprzez: 

a) zajęcia w języku polskim; 
b) realizację  treści  związanych  z  historią,  geografią  i  kulturą  naszego  regionu

i kraju; 
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c) nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub
opiekunowie wyrażają takie życzenie na karcie zgłoszeń do przedszkola.

2. Nauka religii odbywa się na podstawie programów dopuszczonych do użytku przez
władze kościoła rzymsko-katolickiego lub innych kościołów i związków wyznaniowych
w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo,  z dziećmi w wieku 5-6 lat - 30 minut.

3. Przedszkole  prowadzi  działania  antydyskryminacyjne  obejmujące  całą  społeczność
przedszkola  poprzez  czytelne  zasady  postępowania,  w  tym  system  regulaminów
i  procedur,  ustalenie  praw  i  obowiązków  pracowników,  dzieci  i  ich  rodziców.
Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach
uniwersalnych. W przedszkolu funkcjonuje kodeks etyki zawodowej regulujący relacje
pomiędzy podmiotami przedszkola.

§ 10

ORGANIZOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

1.   Przedszkole  może  organizować  indywidualne  nauczanie  i  wychowanie  szczególnie
dzieciom  realizującym  obowiązkowe  przygotowanie  przedszkolne,  o  obniżonym
ogólnie  poziomie  funkcjonowania  intelektualnego,  z  dysfunkcją  ruchu,
uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i
innym,  stale  lub  okresowo  niezdolnym  do  nauki  i  wychowania  w  warunkach
przedszkolnych;

a) ta forma nauczania i wychowania nie jest formą kształcenia specjalnego,

b) indywidualnym nauczaniem i wychowaniem mogą być objęte dzieci,  w stosunku,
do  których  publiczna  poradnia  psychologiczno-pedagogiczna  orzekła  taką  formę
kształcenia lub wychowania, 

c) dziecko  objęte  indywidualnym  nauczaniem  i  wychowaniem  pozostaje
wychowankiem    przedszkola,

d) indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu dziecka, tj. w
domu rodzinnym dziecka,  w rodzinie zastępczej,  w szczególnych przypadkach w
przedszkolu, 

e) w  indywidualnym  nauczaniu  i  wychowaniu  realizuje  się  program  wychowania
przedszkolnego,  dostosowując  go  do  możliwości  wychowanka określonych przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

f) tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania i wychowania wynosi 

2.   Do  przedszkola  mogą  być  przyjmowane  dzieci  niepełnosprawne,  jeżeli  poradnia
psychologiczno-pedagogiczna  lub  inna  poradnia  specjalistyczna  wskaże,  że  dziecko
może  przebywać  w  typowej  grupie  dzieci.  Decyzję  o  przyjęciu  dziecka
niepełnosprawnego  podejmuje  komisja  rekrutacyjna  lub  dyrektor  przedszkola,  po
wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy:
a) rozkład  architektoniczny  przedszkola  jest  właściwy  do  przyjęcia  dziecka

niepełnosprawnego,
b) istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich nauczycieli specjalistów.

3.   W  przypadku  nie  ujawnienia,  bądź  nie  udokumentowania  przez  rodziców  faktu
niepełnosprawności  ich  dziecka,  które  zostało  przyjęte  do  przedszkola,  na  wniosek
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nauczycielki  oddziału  i  Rady  Pedagogicznej,  dyrektor  jest  zobowiązany  skierować
dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w
celu wydania orzeczenia w sprawie:

a) przyjęcia  lub  nie  przyjęcia  dziecka  do  przedszkola  z  podaniem  uzasadnienia
(wskazania lub przeciwwskazania do przebywania w typowej grupie przedszkolnej),

b) wskazania  potrzeby  zorganizowania  indywidualnego  nauczania,  szczególnie
dzieciom  realizującym  roczne  przygotowanie  przedszkolne  w  warunkach
przedszkolnych.

c) przedszkole  nie  posiada  warunków  do  przyjęcia  dzieci  niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

                                                                 

§ 11
                                             

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

1. Przedszkole  organizuje  i  udziela  dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i  edukacyjnych  dziecka  oraz  rozpoznawaniu  indywidualnych  możliwości
psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

a) z niepełnosprawności
b) problemów emocjonalnych
c) z deficytów rozwoju lub ze specyficznych trudności w uczeniu się
d) z zaburzeń komunikacji językowej
e) z choroby przewlekłej
f) ze zdarzeń traumatycznych
g) szczególnych uzdolnień
h) z niepowodzeń edukacyjnych
i)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
j)  z  trudności  adaptacyjnych  związanych  z  różnicami  kulturowymi  lub
ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
za granicą

2. Wychowawcy grup  prowadzą  obserwację  pedagogiczną,  mającą  na  celu  wczesne
rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a
w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
–  obserwację  pedagogiczną  zakończoną  analizą  i  oceną  gotowości  dziecka  do
podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w toku bieżącej pracy
przez nauczycieli oraz w następujących formach:

a) zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia
b) zajęcia specjalistyczne: 
b.i) korekcyjno-kompensacyjne,
b.ii) logopedyczne, 
c) socjoterapeutyczne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

d) porady i konsultacje.

12



4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

5. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola. 

6. Dyrektor  pisemnie  zawiadamia  rodziców  o  objęciu  ich  dzieci  formami  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

7. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz
nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci                                         i
nauczycielom  polega  na  wspieraniu  rodziców  i  nauczycieli  w  rozwiązywaniu
problemów  wychowawczych  i  dydaktycznych  oraz  rozwijaniu  ich  umiejętności
wychowawczych  w  celu  zwiększania  efektywności  pomocy  psychologiczno  –
pedagogicznej dla dzieci.

8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:
a) porady
b) konsultacje 
c) warsztaty 
d) szkolenia

9. Zasady udzielania  pomocy w przedszkolu: 
a) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i

nieodpłatne.
b) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele w

toku  bieżącej  pracy  oraz  specjaliści  wykonujący  w  przedszkolu  zadania  z  zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana  z inicjatywy:
a) dyrektora
b) rodziców dziecka
c) nauczyciela 
d) specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem
e) asystenta edukacji romskiej
f) pielęgniarki środowiskowej, higienistki
g) pomocy nauczyciela
h) poradni
i) pracownika socjalnego
j) asystenta rodziny
k) kuratora sądowego

11. W  przedszkolu  mogą  przebywać  dzieci  posiadające  orzeczenia  o  potrzebie
kształcenia  specjalnego  wydane  przez  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną.
Realizacja  orzeczeń  następuje  w  zakresie  możliwości  lokalowych  i  kadrowych
przedszkola, w formach i wymiarze zatwierdzonym przez organ prowadzący. 

12. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor
powołuje się zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie  udzielania
pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
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13. Zajęcia  z  dziećmi  posiadającymi  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego
prowadzą  specjaliści  posiadający  kwalifikacje  odpowiednie  do  rodzaju
niepełnosprawności.

14. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego mogą być zatrudnieni dodatkowo
nauczyciele  posiadający  kwalifikacje  w  zakresie  pedagogiki  specjalnej  w  celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

15. Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocą
psychologiczno-pedagogiczną  dokumentację  badań  i  czynności  uzupełniających
prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, lekarza. 

16. Zajęcia  realizowane  w  ramach  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej
są dokumentowane wg odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ  IV

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 12

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami organami przedszkola są:
1. Dyrektor  przedszkola  wybierany  jest  w  drodze  konkursu  spośród  kandydatów

posiadających kwalifikacje nauczyciela przedszkola i co najmniej pięcioletni staż pracy.
2. W celu przeprowadzenia  konkursu organ prowadzący przedszkole powołuje  komisję

konkursową w składzie:
a) po trzech przedstawicieli :

a.i) organu prowadzącego przedszkole
a.ii) organu sprawującego nadzór pedagogiczny

) po dwóch przedstawicieli:
a.i) rady pedagogicznej
a.ii) rodziców

) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych 

1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza się na 5 lat szkolnych. Po upływie tego
okresu organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w uzgodnieniu
z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy. 

2. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.

3. Dyrektor  kieruje  bieżącą  działalnością  dydaktyczno-wychowawczą  placówki  oraz
reprezentuje ją na zewnątrz.
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4.  Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli.

5.  Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego
rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania pro- zdrowotne.

6. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji.

7. Dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  placówki  oraz  ponosi
odpowiedzialność za ich wykorzystanie a także organizuje obsługę administracyjną,
finansową i gospodarczą przedszkola.

8. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

9. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.

10. Dyrektor  występuje  z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej  
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników przedszkola.

11. Dyrektor  w  wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje  z  radą  pedagogiczną  
i rodzicami.

12. Dyrektor  placówki  przedstawia  radzie  pedagogicznej  nie  rzadziej  niż  2  razy  
w  roku  szkolnym  ogólne  wnioski  wynikające  ze  sprawowanego  nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

13. Opracowywanie  mierzenia  jakości  pracy  placówki,  z  uwzględnieniem  lokalnych
potrzeb, ustalenie sposobu jego wykonania, dokumentowania  oraz wykorzystania
wyników.

14. Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki.

15. Przekazywanie raportu o jakości pracy placówki radzie przedszkola, radzie rodziców
i radzie pedagogicznej.

16. Opracowywanie  programu  rozwoju  placówki,  wspólnie  z  radą  pedagogiczną  
z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki.

§ 13

Rada Pedagogiczna.

1. Rada pedagogiczna  jest  kolegialnym organem przedszkola  w zakresie  realizacji  jego
statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2. W  skład  rady  pedagogicznej  wchodzą  wszyscy  nauczyciele  zatrudnieni  
w placówce.
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3. W  zebraniu  rady  pedagogicznej  mogą  brać  udział  (z  głosem  doradczym)  osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej  organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na
kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

6. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:
a) dyrektor
b) rada pedagogiczna
c) organ prowadzący.

7. Termin  zwołania  rady pedagogicznej  powinien  być  podany  w miarę  możliwości  na
tydzień przed posiedzeniem.

8. Osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji
na zaplanowane posiedzenie.

9. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.

10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany.

11. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole
o odwołanie z funkcji dyrektora.

12. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów. Rada pedagogiczna
ustala regulamin swojej działalności.

13. Zebrania  rady  pedagogicznej  są  protokołowane.  Nauczyciele  zobowiązani  są  do  nie
ujawniania  spraw  poruszanych  na  posiedzeniach  rady  pedagogicznej,  które  mogą
naruszyć dobro osobiste.

14. Rada pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny ze
statutem.

§ 14

Rada Rodziców.

1. Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.

2. Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci  przez rodzinę  i
przedszkole.

3. Uczestniczy  w  życiu  przedszkola  przyczyniając  się  do  podnoszenia  jakości  pracy
placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.
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4. Rada rodziców:
a) opiniuje statut przedszkola
b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy
c)  ma  prawo  do  wyrażania  opinii  na  temat  funkcjonowania  placówki  do  organu

sprawującego nadzór nad przedszkolem.

5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

6. Wyboru  członków  do  rady  rodziców  dokonuje  się  na  pierwszym  ogólnym  zebraniu
rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń.

7. Rada powinna liczyć od 3 do 9 osób.

8. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.

9. Zebrania rady są protokołowane.

10. W  posiedzeniach  rady  rodziców  uczestniczyć  może  z  głosem  doradczym  dyrektor
placówki.

11. Do udziału w posiedzeniach zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.

§ 15

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:
a) dają  każdemu z  nich  możliwość  swobodnego  działania  i  podejmowania  decyzji  

w  ramach  swoich  kompetencji  określanych  ustawą  i  zawartych  szczegółowo  
w Statucie Przedszkola.

b) zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci.
a) Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na

temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
b) Przedszkole organizuje zajęcia otwarte przynajmniej raz w roku.
c) Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz

nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.
d) Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola

oraz znać tematy i treści planów miesięcznych w danym oddziale.
e) Współdziałanie  organów  przedszkola  ma  na  celu  stworzenie  jak  najlepszych

warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.

ROZDZIAŁ V

ZASADY I TRYB REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA
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§ 16

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa rozdział 2a. art. 20a-20zh ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty.

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 17

1. Przedszkole  funkcjonuje  przez  cały  rok  szkolny  od  poniedziałku  do  piątku,  
z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

2. Przerwy  w  pracy  przedszkola  wykorzystywane  są  na  przeprowadzenie  prac
modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.

3. Przedszkole posiada cztery oddziały w placówce w Zdziechowie oraz trzy oddziały w
Pyszczynie.

§ 18

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

2. Arkusz  organizacji  zatwierdza  organ  prowadzący  przedszkole  w  porozumieniu  
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
a) liczbę oddziałów,
b) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
c) liczbę pracowników,
d) ogólną  liczbę  godzin  finansowanych  ze  środków  przydzielanych  przez  organ

prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych oraz innych zajęć
wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez logopedę i
innych nauczycieli;

e) terminy przerw w pracy przedszkola.

§ 19

1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  przedszkola  jest  oddział  złożony  z  dzieci  w
jednym roczniku : 3, 4, 5, 6 – letnich.
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2. W przedszkolu dopuszcza się łączenie dwóch zbliżonych wiekowo roczników dzieci w
jeden oddział,  jeśli  wymaga tego organizacja  danego roku szkolnego,  wynikająca  ze
zgłoszeń do przedszkola ( odpowiednio 3 i 4 –latki, 4 i 5 –latki, 5 i 6 –latki ).

3. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. 

§ 20

1. Przedszkole  sprawuje  opiekę  nad dziećmi  w czasie  godzin  pracy  rodziców.  Rodzice
(opiekunowie) poinformowani są o godzinach otwierania i zamykania placówki. Każdy
rodzic  ma  prawo  do  indywidualnego  określenia  liczby  godzin,  podczas  których
powierza dziecko opiece przedszkola.

2. W  czasie  pobytu  dziecka  w przedszkolu  i  w  trakcie  zajęć  poza  terenem przedszkola
bezpośredni nadzór sprawuje  nauczyciel,  który  w zakresie  swoich obowiązków musi
zapewnić  opiekę  wszystkim  powierzonym  mu  dzieciom  podczas  wypracowywania
godzin  pracy.  Nauczycielowi  w  trakcie  realizacji  zajęć  z  dziećmi  towarzyszy  pomoc
nauczyciela.

3. Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego, teren musi być sprawdzony przez
pracownika  fizycznego,  odpowiedzialnego  za  stan  ogródka;  każdorazowo,  po
sprawdzeniu terenu,  pracownik  musi  dokonać  wpisu do  odpowiedniego  zeszytu,  że
teren został sprawdzony i sprzęt do zabawy w ogrodach jest sprawny.

4. Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej
dziecka,  uwzględniającymi  równomierne  rozłożenie  zajęć  w  ciągu  dnia  oraz  ich
różnorodność.

5. W  czasie  pobytu  w  przedszkolu  dzieci  mają  zapewniony  odpoczynek  w  formie
przystosowanej do wieku i potrzeb oraz ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające.

6.  Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na
powietrzu;

7.   Dla  dobra  dziecka  wskazane  jest,  aby  nauczyciel  prowadził  obserwację  warunków
rozwojowych przedszkolaka oraz środowiska rodzinnego; w przypadku spostrzeżenia
konieczności  pomocy  materialnej  lub  innej  zgłasza    problem  dyrektorowi  i  w
porozumieniu  z  nim  podejmuje  działania  w  kierunku  pomocy  lub  interwencji  w
powołanych do tego instytucjach.

8. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +15º C. W przypadku
niemożności  zapewnienia  w  salach  zajęć  w/w  temperatury,  dyrektor  przedszkola
zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole.

§ 21
WYCIECZKI
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1.  Podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt w kinie,
teatrze,  dyrektor  zobowiązuje  dwie  nauczycielki  oddziału  do  uczestnictwa,  a  także
poszerza  opiekę  o  wyznaczonych pracowników obsługi  lub  rodziców tak,  aby  jedna
osoba odpowiadała za bezpieczeństwo 10 dzieci.

2.  Wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika na
druku „Karta wycieczki”.

3. Dyrektor  przedszkola  wyznacza kierownika  wycieczki  spośród  pracowników
pedagogicznych przedszkola  o kwalifikacjach odpowiednich do  realizacji  określonych
form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także
inna, wyznaczona przez dyrektora przedszkola, osoba pełnoletnia, która: 

a) ukończyła kurs kierowników wycieczek,
b) jest instruktorem harcerskim,
c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora 

turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek 

4. Kierownik  wycieczki  opracowuje  program  i  regulamin  wycieczki,  zapoznaje
uczestników  z  zasadami  bezpieczeństwa,  określa  zadania  opiekunów,  zapewnia
apteczkę,  sprzęt  i  ekwipunek,  czuwa  nad  bezpiecznym  przebiegiem  wycieczki  lub
imprezy.  Przedszkole  może  posiadać  dodatkową  procedurę  w  zakresie  organizacji
wycieczek i imprez poza siedzibą przedszkola.

5. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi
zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.

6.  Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce. Dopuszcza
się  wprowadzenie  druku  „zgoda  rodzica  na  uczestnictwo  dziecka  w  wycieczkach,
spacerach i innych wyjściach poza teren przedszkola w roku szkolnym” – podpisanego
przez rodzica na pierwszym (organizacyjnym) spotkaniu.

7.  W trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego
przestrzegania  przepisów  o  ruch  drogowym  i  zapoznawania  z  nimi  dzieci  przed
wyjściem w teren.

8. Dzieci  w  wieku  przedszkolnym  w  trakcie  poruszania  się  na  drogach,  jeśli  nie  ma
chodnika należy prowadzić parami lub w rzędzie lewą stroną drogi,  usuwając się na
pobocze w celu przepuszczenia pojazdów.

9.  Jeżeli dzieci będą przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym:
a) liczba  przewożonych  osób  nie  może  byc większa  niż  liczba  miejsc  w  dowodzie

rejestracyjnym pojazdu,
b) pojazd musi byc prawidłowo oznakowany,
c) zabrania się ciągnięcia za pojazdem sań.

10. Zasady obowiązujące podczas przejazdów:
a) sprawdzenie stanu liczebnego dzieci przed wejściem i po wyjściu,
b) usadzenie dzieci, sprawdzanie w czasie jazdy,
c) ostatni wsiada nauczyciel,
d) ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą np. co do zatrzymania się,
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e) o miejscu zatrzymania się pojazdu decyduje kierowca,
f) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci,
g) bezpieczne przejście z pojazdu do przedszkola.

§ 22

1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora i radę
pedagogiczną.

2. Ramowy  rozkład  dnia  uwzględnia  wymagania  zdrowotne,  higieniczne  i  jest
dostosowany do założeń programowych.

3. Nauczyciel  zobowiązany  jest  do  realizacji  podstawy  programowej  w  ciągu  pobytu
dziecka w przedszkolu.

4. Czas  prowadzonych w przedszkolu  zajęć  powinien  być  dostosowany do  możliwości
rozwojowych  dzieci,  z  tym  że  czas  prowadzonych  zajęć  z  religii  i  zajęć  z  języka
nowożytnego powinien wynosić:

a) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut

5. Godzina  prowadzonych  przez  nauczyciela  zajęć  nauczania,  wychowania  i  opieki  w
przedszkolu trwa 60 minut.

6. Przedszkole  sprawuje  opiekę  nad dzieckiem od momentu przekazania  dziecka przez
rodzica,  opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  osobę pod opiekę wychowawcy
grupy  lub  pod  opiekę  upoważnionego  pracownika  przedszkola,  do  czasu  odbioru
dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego  lub inną upoważnioną
przez nich osobę.

7. W  uzasadnionych  przypadkach,  w  czasie  absencji  dzieci  i  nauczycieli,  w  okresach
międzyświątecznych, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów.

8. Dyrektor  przedszkola  powierza  poszczególne  oddziały  opiece  jednego  lub  dwóch
nauczycieli,  zależnie  od  czasu  pracy  oddziałów  lub  realizowanych  zadań,  
z uwzględnieniem propozycji rodziców.

9. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele,
w  miarę  możliwości,  opiekują  się  danym  oddziałem  dzieci  przez  cały  okres  ich
uczęszczania do przedszkola.

10. Przed  rozpoczęciem  oraz  po  zakończeniu  pracy  oddziału  opiekę  nad  dziećmi
z  danego  oddziału  pełnią  nauczyciele  z  innych  oddziałów,  zgodnie  z  określonymi
procedurami.

11. W przedszkolu  może być  zatrudniony  logopeda,  który  otacza opieką dzieci,  których
rodzice  wyrazili  pisemną  zgodę,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  dzieci  mających
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wady  wymowy.  W  pierwszej  kolejności  opieką  logopedyczną  obejmuje  się  dzieci
5, 6-letnie.

12. W szczególności do zadań logopedy należy:
a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy

głośnej,
b) diagnozowanie  logopedyczne  oraz,  odpowiednio  do  jego  wyników,  udzielanie

pomocy logopedycznej poszczególnym  dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we
współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem,

c) prowadzenie  terapii  logopedycznej  indywidualnej  i  grupowej  dla  dzieci,  
w zależności od rozpoznanych potrzeb,

d) współpraca  z  nauczycielami   w  celu  minimalizowania  zaburzeń  wymowy  oraz
prowadzenia zabaw i ćwiczeń  usprawniających narządy mowy,

e) podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

f) prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców,
g) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. W przedszkolu  może  być  zatrudniony  nauczyciel  realizujący  gimnastykę  korekcyjną,
który otacza opieką dzieci , których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci mających  wady postawy. W pierwszej kolejności gimnastyką
korekcyjną obejmuje się dzieci 5, 6-letnie.

14. W szczególności do zadań nauczyciela gimnastyki korekcyjnej należy:
a) prowadzenie  ćwiczeń  indywidualnych   i  grupowych  dla  dzieci,  w  zależności  od

rozpoznanych potrzeb,
b) współpraca  z  nauczycielami   w  celu  minimalizowania  zaburzeń  postawy  oraz

prowadzenia zabaw i ćwiczeń usprawniających zaburzenie,
c) podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń

postawy, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
d) prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców,
e) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 23

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a) sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci: – 6 w Zdziechowie i 3 w Pyszczynie
b) salę gimnastyczną,
c) patio,
d) stołówkę
e) kuchnię i magazyn kuchenny
f) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze
g) toalety

2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z parku przedszkolnego i placu zabaw.

3. Przy  sprzyjających  warunkach  atmosferycznych  organizowany  jest  jak  najdłuższy
codzienny pobyt dzieci na dworze.

22



4. Przedszkole  zapewnia  dzieciom  odpowiednie  warunki  do  zabawy,  nauki,  pracy
i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.

§ 24

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z
PRZEDSZKOLA

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące 
zasady, które są ujęte w Regulaminie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe!

2. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola rodzice zostaną poinformowani o 

całej sytuacji telefonicznie i muszą niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola. 

3. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola zgodnie z godzinami ustalonymi w umowie, 

uwzględniając dziesięciominutową tolerancję czasową. W godzinach rannych szatnia będzie 

otwarta od 6.30 do 8.10. 

Po tej godzinie rodzice korzystają z domofonu w celu oddania lub przywołania dziecka do 

szatni.

4. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są: pomóc w rozebraniu 

dziecka w szatni i osobiście przekazać dziecko osobom bezpośrednio opiekującym się dziećmi

(nauczycielom i pomocom nauczyciela).

5. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

dziecka pozostawionego przez rodziców bez opieki na terenie przedszkola, przed wejściem do 

budynku, w szatni oraz przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć itp. 

6. Odbierać dzieci z przedszkola mogą:

a) rodzice lub prawni opiekunowie,

b) inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów. W 

przypadku wątpliwości osoba będzie skontrolowana (dowód osobisty).

7. Osobom nietrzeźwym dzieci nie wydajemy!

8. Rodzice upoważnieni są do powiadomienia przedszkola  o czasie nieobecności dziecka w 

placówce powyżej 3 dni. 

9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 
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§ 25

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań
do  wieku  dziecka  i  jego  możliwości  rozwojowych,  potrzeb  środowiskowych  z
uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu

oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym jak

i psychicznym,
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,

2. Przedszkole  zapewnia  dzieciom  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  zabawy,  nauki
i wypoczynku a w szczególności:
a) sale  przedszkolne  posiadają  właściwe  oświetlenie,  wentylację,  ogrzewanie  oraz

powierzchnię użytkową, 
b) sprzęty posiadają atesty i certyfikaty,
c) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
d) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania

pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.

3. Szlaki  komunikacyjne  wychodzące  poza  teren  przedszkola  posiadają  zabezpieczenia
uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię.

4. Za  zdrowie  i  bezpieczeństwo  dzieci  odpowiada  nauczyciel  pełniący  obowiązki
zawodowe w danym czasie  do  momentu przekazania  ich  prawnym opiekunom  lub
osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

5. W czasie  pobytu  dziecka  w przedszkolu  nie  może  ono  pozostać  bez  nadzoru  osoby
dorosłej.

6. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi  pomaga nauczycielowi doraźnie woźna
oddziałowa.

7. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15
dzieci.

8. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim
urządzeń  technicznych  może  stwarzać  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  dzieci,
nauczyciel   obowiązany  jest  nie  dopuścić  do  zajęć  lub  przerwać  je,  wyprowadzając
dzieci z miejsca  zagrożenia  oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.

9. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców. W sytuacjach koniecznych,
gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.
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10. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż.
oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

11. W  razie  zaistnienia  w  przedszkolu  wypadku  niezwłocznie  zapewnia  się  dziecku
pierwszą pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.

12. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
a) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka,
b) organ prowadzący przedszkole,
c) pracownika służby bhp,
d) społecznego inspektora pracy,
e) radę rodziców.

13. O  wypadku  śmiertelnym,  ciężkim  i zbiorowym  zawiadamia  się  niezwłocznie
prokuratora i kuratora oświaty.

14. O  wypadku,  do  którego  doszło  w wyniku  zatrucia  zawiadamia  się  niezwłocznie
inspektora sanitarnego. 

15. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez
niego pracownik przedszkola.

16. Każdy  wypadek  odnotowuje  się  w  rejestrze  wypadków.  Dyrektor  powołuje  zespół
i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

17. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą
rodziców.

18. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe,
bajkoterapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa
na  drodze,  sposobu  korzystania  z  urządzeń,  narzędzi  i  przyborów,  bezpieczeństwa
w relacjach  z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami,
środkami chemicznymi i in.

19. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  dzieciom  przedszkole  współpracuje  z  różnymi
podmiotami np. z policją. 
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ROZDZIAŁ  VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 26

1. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,   takich  jak  :  samodzielność  dziecka,
rodzeństwo  w  przedszkolu,  trudna  sytuacja  rodzinna,  w  miarę  posiadanych  miejsc,
dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. W  przypadku  dzieci  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być  objęte  dziecko  w wieku powyżej  6  lat,  nie
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy  8  lat.  Obowiązek  szkolny  tych  dzieci  może  być  odroczony  do  końca  roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4. W  przypadkach  uzasadnionych  ważnymi  przyczynami  rozpoczęcie  spełniania
obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej 
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
Opinię w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje 
poradnia na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

6. Dziecko  odroczone  realizuje  ponownie  roczne  obowiązkowe  przygotowanie
przedszkolne.

7.   Ustawa  o  systemie  oświaty  wprowadza  tez  zmiany  dotyczące  zasad  odroczenia
obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich.

8.  Odroczenie odbywa się na wniosek rodziców, jednak wniosek o odroczenie obowiązku
szkolnego  rodzice  mogą  składać  w  trakcie  całego  roku  kalendarzowego,  w którym
dziecko kończy sześć lat, tj. do 31 grudnia.

9. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło
spełnianie obowiązku szkolnego.
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10.  Do  wniosku  o  odroczenie  spełniania  obowiązku  szkolnego  rodzice  zobowiązani  są
dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego,
wydaną  przez  publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  albo  niepubliczną
poradnię pedagogiczno-psychologiczną.

11.  Dziecko,  któremu  odroczono  spełnianie  obowiązku  szkolnego,  kontynuuje
przygotowanie  przedszkolne  w  przedszkolu,  oddziale  przedszkolnym  w  szkole
podstawowej  lub innej formie wychowania przedszkolnego.

12. Ustawa o systemie oświaty określa zasady wydawania zezwolenia na realizację przez
dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.

§ 27

1. Dziecko  w  przedszkolu  ma  wszystkie  prawa  wynikające  z  Konwencji  o  Prawach
Dziecka.
a) Pracownicy  przedszkola  przestrzegają  założeń  Konwencji  o  Prawach  Dziecka  -

kierują się dobrem dziecka.
b) Przedszkole respektuje  prawo dziecka do wychowania i  opieki  odpowiedniej  do

wieku      i rozwoju, prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych
form pracy.

c) Dziecko ma prawo,  aby treści,  metody i  formy pracy były dostosowane do jego
potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz sytuacji społecznej.

d) Dziecko ma prawo do wyrażania własnych myśli oraz swobody wyznania.
e) Przedszkole  zapewnia  dziecku  bezpieczeństwo,  poszanowanie  jego  godności

osobistej oraz ochronę przed przemocą:
a.i. w  przypadku podejrzenia  lub  zauważenia  śladów  przemocy  stosowana jest

procedura Niebieskiej Karty
a.ii. w skrajnych przypadkach dyrektor powiadamia odpowiednie instytucje

f) Wszyscy pracownicy przedszkola życzliwie i podmiotowo traktują dzieci.
g) W  przedszkolu  obowiązuje  zakaz  stosowania  kar  cielesnych  ośmieszających

dziecko                 i naruszających poczucie godności.

2. Dzieciom  uświadamia  się  ich  prawa  i  obowiązki  oraz  jasno  określa  reguły
ich postępowania w przedszkolu.

3.     Dziecko ma prawo do:
a) szacunku i indywidualnego tempa rozwoju,

b) poszanowania jego godności i wartości,

c) swobody myśli, sumienia i wyznania,

d) prosić o to czego chce, ale nie żądać tego,

e) podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,

f) uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,

g) przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,
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h) zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować,

i) popełniać błędy i zmieniać zdanie,

j) odnosić sukcesy,

k) do swojej prywatności, samotności i niezależności,

l) do nienaruszalności cielesnej,

m) do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje

n) zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione,

o) do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego,

p) znać swoje prawa i korzystać z nich,

q) spokoju i samotności, gdy tego chce,

r) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

s) wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

t) wspólnoty i solidarności w grupie,

u) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

v) pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

w) doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

4. Dziecko ma obowiązek :
a) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, 

b) stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych,

c) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów,

d) przestrzegać zasad obowiązujących w grupie ,

e) respektować polecenia nauczyciela,

f) utrzymywać porządek wokół siebie,

g) sprzątać zabawki po skończonej zabawie,

h) nie przeszkadzać innym w zabawie,

i) dbać o swój higienę osobistą oraz estetyczny wygląd,

j) wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków,

k) nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom,

l) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

m) informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych

§ 28
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NIEBIESKA KARTA

1. Dyrektor przedszkola zgodnie z prawem podejmuje interwencję w środowisku wobec
rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie . Działania odbywają się w oparciu o procedurę
„Niebieskie Karty” , co nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

2. Procedura  wszczynana  jest  w  sytuacji,  gdy  dany  pracownik przedszkola  w  toku
prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec
członków  rodziny  lub  w  wyniku  zgłoszenia  dokonanego  przez  członka  rodziny
dyrektorowi, nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola przez osobę będącą
świadkiem przemocy w rodzinie.

3. Dyrektor przedszkola udziela kompleksowych informacji o: 
a) możliwościach  uzyskania  pomocy,  w  szczególności  psychologicznej,  prawnej,

socjalnej  i  pedagogicznej,  oraz  wsparcia,  w  tym  o  instytucjach  i  podmiotach
świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b)  możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji   osoby,
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie

4. Dyrektor przedszkola:
a) organizuje  niezwłocznie  dostęp  do  pomocy  medycznej,  jeżeli  wymaga  tego  stan

zdrowia  osoby,  co  do  której  istnieje  podejrzenie,  że  jest  dotknięta  przemocą  w
rodzinie;

b) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz
informuje  te  osoby  o  możliwościach  podjęcia  leczenia  lub  terapii  i  udziale  w
programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie;

c) diagnozuje  sytuację  i  potrzeby  osoby,  co  do  której  istnieje  podejrzenie,  że  jest
dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

d) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu
lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i
pedagogicznej  oraz  wsparcia  rodzinie,  w  tym  o  formach  pomocy  dzieciom
świadczonych przez  instytucje  i  podmioty  w zakresie  specjalistycznej  pomocy  na
rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

§ 29

UBEZPIECZENIA

1. Wychowankowie  przedszkola  są  ubezpieczeni  od  następstw  nieszczęśliwych
wypadków.

2. Opłatę  z  tytułu  ubezpieczenia  dziecka  uiszczają  rodzice,  opiekunowie  prawni  na
początku każdego roku szkolnego.
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3. W  przypadku  rezygnacji  z  ubezpieczenia  dziecka  od  nieszczęśliwych  wypadków
rodzice,  prawni  opiekunowie  zobowiązani  są  do  pisemnego  złożenia  oświadczenia
dyrektorowi przedszkola.

ROZDZIAŁ  VIII

RODZICE

§ 30

1.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady przedszkola,
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez

rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
f) informowanie  o  przyczynach  nieobecności  dziecka  w  przedszkolu,  niezwłoczne

zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 31

1. Rodzice  i  nauczyciele  zobowiązani  są  współdziałać  ze  sobą  w  celu  skutecznego
oddziaływania  wychowawczego  na  dziecko  i  określenia  drogi  jego  indywidualnego
rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do :
a) zapoznania się z programem oraz z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju

przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c) uzyskiwania  porad  i  wskazówek  od  nauczycieli,  pedagoga  i  psychologa  w

rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania
dziecku pomocy,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji
pracy przedszkola,

e) wyrażania  i  przekazywania  opinii  na  temat  pracy  przedszkola  organowi
prowadzącemu  i  nadzorującemu  pracę  pedagogiczną  poprzez  swoje
przedstawicielstwo - radę rodziców.

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
są obowiązani do :
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
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4.    Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5.    Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a) zebrania ogólne, 
b) zebrania grupowe, 
c) konsultacje  i  rozmowy  indywidualne  z  dyrektorem,  nauczycielami  

i specjalistami,
d) zajęcia otwarte,
e) wymiana informacji drogą elektroniczną,
f) imprezy i uroczystości z udziałem rodziców, 
g) kącik dla rodziców,
h) spotkania i zebrania  rady rodziców.

§ 32

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na 
zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady pedagogicznej.

ROZDZIAŁ   IX

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 33
1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora,  nauczycieli  oraz pracowników administracji  

i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają
odrębne przepisy.

§ 34

1. W  przedszkolu  zatrudnieni  są  nauczyciele  z  przygotowaniem  pedagogicznym
odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel  przedszkola  prowadzi  pracę  dydaktyczno  -  wychowawczą  i  opiekuńczą
zgodnie  z  dopuszczonym  programem  wychowania  przedszkolnego,  odpowiada
za jakość i wyniki tej pracy. 
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3. Nauczyciel  szanuje  godność  dziecka  i  respektuje  jego  prawa  oraz  ma  obowiązek
kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z
poszanowaniem godności osobistej dziecka.

4. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy. 

5. W  celu  zapewnienia  ciągłości  i  skuteczności  pracy  wychowawczej  nauczyciel
wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

6. Do zakresu zadań nauczyciela  należy:
a) odpowiedzialność  za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  dzieci  podczas  pobytu

w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
b) planowanie  i  prowadzenie  pracy  dydaktyczno-wychowawczej  zgodnie  z

dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
c) wspieranie  rozwoju  psychofizycznego  dziecka,  jego  zdolności  i  zainteresowań

poprzez :
c.i) prowadzenie  obserwacji  pedagogicznych  mających  na  celu  poznanie

możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
c.ii) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej,
c.iii) wykorzystanie wyników obserwacji i diagnozy do planowania pracy z grupą,
c.iv) prowadzenie pracy indywidualnej oraz w grupach odpowiednio do potrzeb

i możliwości dzieci, w tym opracowanie i realizacja indywidualnych programów
wspomagania  i  korygowania  rozwoju  dla  dzieci  odbywających  roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, 

d) indywidualizację  oddziaływań w toku bieżącej pracy
e) stosowanie  twórczych  i  nowoczesnych  metod  nauczania  i  wychowania

dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,
f) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy,
g) współpraca  ze  specjalistami  i  instytucjami  świadczącymi  pomoc  psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do sytuacji społecznej dziecka  i inną;
monitorowanie  przebiegu  pracy  specjalisty  z  dzieckiem  przy  ścisłej  współpracy  
z rodzicami,

h) planowanie  własnego  rozwoju zawodowego -  systematyczne  podnoszenie  swoich
kompetencji  zawodowych  przez  aktywne  uczestnictwo  w  różnych  formach
doskonalenia zawodowego,

i) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska  
o estetykę pomieszczeń,

j) udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady
pedagogicznej,

k) współdziałanie  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  w  sprawach  wychowania
i  nauczania  dzieci  z  uwzględnieniem  prawa  rodziców  (prawnych  opiekunów)
do  znajomości  zadań  wynikających  w  szczególności  z  programu  wychowania
przedszkolnego  realizowanego  w  danym  oddziale  i  uzyskiwania  informacji
dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

l) prowadzenie  dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

m) zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp,
n) realizacja wniosków rady pedagogicznej,  wniosków i  zaleceń dyrektora  oraz osób

kontrolujących,
o) udział w pracach zespołów odpowiednio do ustaleń dyrektora,
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p) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
q) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
r) realizacja  innych  zadań  zleconych  przez  dyrektora  przedszkola  a  wynikających

z bieżącej działalności placówki.

7. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje
kontakt z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, 
c) włączenia ich w działalność przedszkola.

8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze  strony  dyrektora,  rady  pedagogicznej,  wyspecjalizowanych  placówek  i  instytucji
naukowo-oświatowych.

9. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych
mu wychowanków.

10. Nauczyciel  tworzy  warunki  wspomagające  rozwój  dzieci  i  ich  zdolności,
zainteresowania,  dąży  do  pobudzenia  procesów  rozwojowych,  do  optymalnej
aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

11. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie
samego  siebie,  otaczającej  rzeczywistości  społeczno-kulturalnej  i  przyrodniczej,
wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

12. W  pracy  dydaktyczno-wychowawczej  nauczyciel  współpracuje  z  psychologiem,
lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

13. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy.

14. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

15. Zgodnie  z  zasadą  indywidualizacji  pracy  i  podmiotowego  podejścia  do  dziecka,
nauczyciel  otacza  indywidualną  opieką  każdego  z  wychowanków  i  dostosowuje
metody i formy pracy do jego możliwości.

16. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-
edukacyjnych.   

§ 35

1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:
a) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
b) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako

instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
c) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

- 33 -



34

INTENDENT

2. Obowiązki intendenta związane z obiegiem pieniędzy:
a) pobieranie zaliczek z banku na zakup wyżywienia - sprawdzenie zgodności zakupu 

z rachunkiem
b) rozliczanie pobranych pieniędzy na podstawie rachunków sprawdzonych przez 

dyrektora oraz zaewidencjonowanych w odpowiednich rejestrach
c) wpłatę do banku niewykorzystanych pieniędzy

3. Dotyczące gospodarki materiałowo- magazynowej
a) prowadzenie kartotek magazynowych, ksiąg inwentarzowych
b) uzgadnianie sald z księgowością
c) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola
d) zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem 
e) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku

4. Związane z działalnością organizacyjno- gospodarczą:
a) troska o stan techniczny i czystość pomieszczeń magazynowych 
b) kontrola nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów technicznych i 

elektrycznych w kuchni
c) współdziałanie z dyrektorem, radą pedagogiczną, personelem obsługi 
d) współuczestniczenie w tworzeniu opracowaniu planu perspektywicznego w zakresie

działalności administracyjno gospodarczej i finansowej przedszkola
e) przestrzeganie estetyki oraz przepisów higieniczno- sanitarnych, dyscypliny pracy, 

BHP i ppoż
f) prowadzenie kartotek magazynu chemicznego i sprzętu kuchennego
g) w okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora 

5. Z zakresu żywienia dzieci i personelu
a) planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, 

wywieszanie ich do wiadomości rodziców
b) planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, 

wpisywanie ich oddzielnie do dziennika żywieniowego( potwierdzenie podpisem 
kucharki)

c) prowadzenie kartotek magazynu żywnościowego, sporządzanie rozliczeń 
miesięcznych

d) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia art. 
znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich i zabezpieczanie przed
zniszczeniem

e) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni( przygotowanie i porcjowanie 
posiłków zgodnie z normami)

f) wykonywanie dodatkowych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w 
przedszkolu

6. Zobowiązuje  się  pracownika  do  dbałości  o  mienie  przedszkola  i  prawidłowe
wykorzystywanie maszyn i urządzeń
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KUCHARKA

8. Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowaniu wg niego posiłków

9. Pobieranie produktów z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą

10. Przestrzeganie prawidłowego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonywaniem

11. Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higienicznosanitarnych , 
dyscypliny pracy , bhp i ppoż

12. Natychmiastowe zgłaszanie intendentce powstałych usterek oraz wszelkich 
nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia 

13. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych 
godzinach

14. Odpowiedzialność za: ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków, 
racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów 
spożywczych pobranych z magazynu, właściwe porcjowanie produktów zgodnie z 
warunkami żywienia, oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem,
zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością, 
przygotowanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami stacji 
sanitarno- epidemiologicznej, wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach 
przyległych, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej, odpowiedzialność za sprzęt i 
naczynia znajdujące się w kuchni

15. Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w przedszkolu

POMOC KUCHENNA

16. Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji 
posiłków( mycie, obieranie, czyszczenie)

17. Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów 
technologii i instrukcji obsługi maszyn

18. Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie
artykułami spożywczymi

19. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków

20. Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy , przestrzeganie zasad 
higieniczno- sanitarnych, bhp, ppoż oraz dyscypliny pracy

21. Mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego
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22. Sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, pranie fartuchów i ścierek - doraźne 
zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności

23. Odpowiedzialność za sprzęt i naczynia znajdujące się w kuchni

24. Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacja pracy przedszkola

25. W okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora

SPRZĄTACZKA - WOŹNA

26. Sprzątanie:  zamiatanie,  odkurzanie  dywanu,  ścieranie kurzu(na mokro)  ze sprzętów,
zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów,

27. Mycie  umywalek,  sedesów z użyciem środków dezynfekujących,  sprzątanie  pomocy
oraz sali po zajęciach programowych, zmywanie, pastowanie, froterowanie parkietu,

28. Zmiana  fartuchów  ochronnych,  wydawanie  pościeli,  ręczników.  Do  codziennych
obowiązków  należy  zatem  utrzymanie  we  wzorowej  czystości  sal  i  pomieszczeń
przydzielonych do sprzątania

29. Podczas  generalnych porządków prowadzonych zgodnie z  potrzebami:  mycie okien,
drzwi,  lamperii,  pranie  firanek,  mycie  podłóg,  lamp  oświetleniowych,  trzepanie
dywanów

30. Przestrzeganie  bhp:  odpowiednie  zabezpieczenie  przed  dziećmi  produktów
chemicznych  do  utrzymania  czystości,  usuwanie  wszelkich  zagrożeń  i  uszkodzeń
sprzętu

31. Gospodarka  materiałowa:  kwitowanie  pobranych  przedmiotów  i  środków  do
utrzymania  czystości  sprzętów,  pomocy,  znajomość  stanu  posiadania,  umiejętne
posługiwanie  się  sprzętem  mechanicznym  i  elektrycznym,  zabezpieczenie  przed
kradzieżą rzeczy przedmiotów znajdujących się w przedszkolu, dbałość o powierzony
sprzęt  i  rośliny,  odpowiedzialność  za  przydzielone  naczynia  stołowe,  sprzęt  do
sprzątania - sprawy ogólne: nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci, dbanie o
estetyczny wygląd, kulturalne odnoszenie się do dzieci i współpracowników, dyżury w
szatni, obserwacja kto odbiera dziecko z przedszkola

32. Wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola

POMOC NAUCZYCIELA:

33. Pomoc przy rozdawaniu posiłków.

34. Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.

35. Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu podczas wyjścia na dwór.

36. Opieka w czasie spacerów i wycieczek,
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37. Opieka w czasie chwilowej nieobecności nauczycielki

38. Pomoc przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety,

39. Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

40. Udział w dekorowaniu sali,

41. Udział w uroczystościach dla dzieci,

42. Sprzątanie po „przygodach”,

43. Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

44. Codziennie  utrzymanie  we  wzorowej  czystości  pomieszczeń  przydzielonych  do
sprzątania.

45. Odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi środków chemicznych. 

46. Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci. 
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ROZDZIAŁ  X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – 
nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 37

Dla  zapewnienia  znajomości  statutu  przez  wszystkich  zainteresowanych  ustala  się
udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

§ 38

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 39

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 40

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Treść niniejszego  statutu wchodzi w życie z dniem 

3. Traci moc tekst statutu z dnia 

4. Statut przyjęto uchwałą rady pedagogicznej nr 

 

Dyrektor Przedszkola

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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