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Podstawa prawna 

USTAWY: 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 

oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, 1116 i 1383 ). 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 

oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 1116). 

3. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami). 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 682, 683 , 684, 830, 930, 

1002, 1087, 1383). 

5. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, 

z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 i 2022 r. i z 2022 r., poz. 1116). 

 

AKTY WYKONAWCZE: 

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 282 z póź. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie  bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. , poz. 

1166 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(tj. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1280 ze zm. z 22 lipca 2022 r.). 
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4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli  (tj. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1289 ze  zm. z 22  sierpnia 22 r., ). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które 

pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (tj. Dz. U. 

z 2020 r. , poz. 1283 ze zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 

983). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tj. Dz. U. z 2020 

r. , poz. 1309). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek, ze zm. z 6 sierpnia 2019 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2198). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. ze zmianami z 23 

sierpnia 2019 - tekst jednolity rozporządzenia w sprawie nadzoru z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

(tj. Dz. U. z 2020r., poz.1551oraz z 2021 r., poz. 1618). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu 

zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 

nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1552 ze zm. z 22 lipca 2022 r.) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w  sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 

502 i z 2022 r., poz. 566) 
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12. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 

kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 

2022 r., poz. 645, 745, 795, 1047 i poz. 1711 z 11 sierpnia 2022r.) 

13. Akt założycielski.  

14. Niniejszy Statut. 
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Rozdział 1 

Postanowienia  ogólne 

§ 1 

1. Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie: 

1) przedszkole – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe Akademia 

Przedszkolaka w Wysiołku Luborzyckim; 

2) nauczyciel – należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola Samorządowego 

Akademia Przedszkolaka w Wysiołku Luborzyckim; 

3) rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4) dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora  Przedszkola 

Samorządowego Akademia Przedszkolaka w Wysiołku Luborzyckim; 

5) wicedyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora Przedszkola 

Samorządowego Akademia Przedszkolaka w Wysiołku Luborzyckim; 

6) rada pedagogiczna – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola 

Samorządowego Akademia Przedszkolaka w Wysiołku Luborzyckim; 

7) rada rodziców – należy przez to rozumieć organ przedstawicielstwa rodziców 

Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka w Wysiołku Luborzyckim; 

8) dzieci – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego 

Akademia Przedszkolaka; 

9) ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty; 

10) karta nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

nauczyciela; 

11) ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe; 

12) indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program 

nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych  
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i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia 

zawarte w orzeczeniu; 

13) organ sprawujący nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Małopolskie 

Kuratorium Oświaty; 

14) organ prowadzący – należy przez to rozumieć Gminę Kocmyrzów - Luborzyca Centrum 

Zarządzania Edukacją.  

§ 2 

1. Ustalona nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:  

Przedszkole Samorządowe AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA 

Wysiołek Luborzycki 160b, 32-010 Luborzyca 

e-mail: dyrektor@akademiaprzedszkolakawluborzycy 
wicedyrektor@akademiaprzedszkolakawluborzycy 

sekretariat@akademiaprzedszkolakawluborzycy 
 

1 a. Na pieczątkach i stemplach używana jest ustalona nazwa przedszkola w pełnym 

brzmieniu, z dodaniem numeru  

REGON 380753943 i NIP 682-17-77419 

2. Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Wysiołku Luborzyckim 160b. 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. 

4. Przedszkole jest jednostką budżetową. 

5. Przedszkole jest placówką publiczną. 

6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. 
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Rozdział 2 

Cele i zadania przedszkola 

§ 3 

1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka 

realizowana jest w godzinach od 9.00 do 14.00; 

2) prowadzi oddziały ogólnodostępne. Oddział złożony jest z dzieci zgrupowanych 

według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz możliwości 

rozwojowych; 

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

a) zasady i kryteria rekrutacji określają przepisy szczegółowe prawa oświatowego; 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

5) zapewnia realizację prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego; 

6) liczba dzieci w oddziale przedszkola, może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, 

będących obywatelami Ukrainy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa; 

7) Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  

w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, 

korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach; 

8) Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze 

środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych 

związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym 

związanych z kształceniem za granicą. 
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§ 4 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa. Cele przedszkola to: 

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju. 

2. Wstępne diagnozowanie deficytów rozwojowych przez nauczycieli i specjalistów 

zatrudnionych w przedszkolu: 

a) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie, 

b) prowadzenie pracy terapeutycznej i wyrównawczej z dzieckiem opóźnionym 

w rozwoju o szczególnych potrzebach edukacyjnych, dla których Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

c) prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem szczególnie uzdolnionym, 

d) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, organizowane dla dzieci, 

które ukończyły 3 rok życia i mogą być prowadzone na terenie przedszkola  

w grupach liczących 2 lub 3 dzieci z udziałem ich rodzin, natomiast z dziećmi, 

które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym 

dziecka. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania, w skład którego 

wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi 

lub zagrożonymi niepełnosprawnością (pedagog specjalny, logopeda). 

3. Dyrektor powołuje również osobę koordynującą pracę zespołu. Zadania zespołu 

wczesnego wspomagania, to w szczególności: 

1) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia 

rodziny dziecka, 

2) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, 

3) ustalenie miejsca prowadzenia zajęć oraz liczebności grup, co uzależnione jest od 

potrzeb i możliwości dziecka, 
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4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie wprowadzenie 

zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb 

dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego 

wspomagania, 

5) udzielanie pomocy rodzinie dziecka w zakresie kształtowania postaw i zachowań 
pożądanych w kontaktach z dzieckiem, 

6) rozpoznawania zachowań niepożądanych i utrwalanie właściwych reakcji na te 

zachowania, 

7) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz 

w pozyskaniu i wykorzystywaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków 

dydaktycznych i niezbędnego sprzętu, 

4. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach wczesnego 

wspomagania. 

5. Pomoc z zakresu wczesnego wspomagania obejmuje dzieci, które są: 

1) zagrożone nieprawidłowym rozwojem dzieci z grupy wysokiego ryzyka, 

2) opóźnione w rozwoju psychoruchowym lub niepełnosprawne intelektualnie lub/z 

niepełnosprawnością sprzężoną w przebiegu różnych jednostek chorobowych: 

a) wrodzonych wad rozwojowych układu nerwowego, 

b) zespołów chorobowych uwarunkowanych genetycznie w tym  

z aberracjami chromosomowymi, 

c) chorób metabolicznych układu nerwowego, 

d) jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem jest niepełnosprawność 

intelektualna, 

e) jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem jest niepełnosprawność 

intelektualna bez ustalonej etiologii, 

f) jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem są dysfunkcje aparatu 

nerwowego, 

g) zespołów padaczkowych, 

h) innych jednostek chorobowych wpływających na nieprawidłowy rozwój 

psychofizyczny, 
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i) wielorakie niepełnosprawności tzn. niepełnosprawność intelektualna ze 

sprzężoną niepełnosprawnością w zakresie słuchu, wzroku, ruchu itp. 

j) z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym bez ustalonej etiologii, 

k) niesłyszące lub słabo słyszące, 

l) wielorako niepełnosprawne. 

3) Wszyscy rodzice i opiekunowie otrzymują indywidualny program wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka. 

6. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 

7. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 

8. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony 

9. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

10. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 

11. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

12. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o 

zdrowie psychiczne, realizowane miedzy innymi z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz w sytuacjach zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 

13. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

14. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie 
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wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do 

etapu rozwoju dziecka. 

15. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy. 

16. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 

17. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa  

w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 

18. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych  

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 

19. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 

20. Organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego. 

21. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

  

§ 5 

1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej wspomagając 

ich indywidualny rozwój na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy 

psychologicznej w publicznych przedszkolach , szkołach podstawowych i placówkach 

(Dz. Ustaw z  31 sierpień 2017  poz. 1643). 
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2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka 

wynikających w szczególności z: 

a) niepełnosprawności;  

b) z niedostosowania społecznego;  

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

d) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

e) ze szczególnych uzdolnień;  

f) ze specyficznych trudności w uczeniu się 

g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

h) z choroby przewlekłej;  

i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

j) z niepowodzeń edukacyjnych;  

k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 

za granicą.  

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: 

1) dziecka; 

2) rodziców dziecka; 

3) dyrektora przedszkola; 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem; 

5) poradni; 

6) asystenta rodziny; 

7) kuratora sądowego; 

8) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
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4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami dzieci; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

5. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z dziećmi oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także 

w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, 

logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne 

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

6. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci  

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

7. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

utworzenie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który będzie planował  

i koordynował udzielanie pomocy, z uwzględnieniem wymiaru godzin ustalonego dla 

poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, 

przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia 
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dzieci niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceń Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. Jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności, za 

zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby 

w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych.  

9. Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w programie, które będzie realizował nauczyciel – pedagog specjalny 

wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla specjalistów  

i pomocy nauczyciela.  

10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują 

kopie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz programu.  

11.  Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane według 

odrębnych przepisów. 

§ 6 

1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki  

w szkole między innymi poprzez: 

1) organizację współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami; 

2) zapoznanie rodziców, prawnych opiekunów z zadaniami wychowawczo-opiekuńczo-

edukacyjnymi; 

3) udzielanie bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka, gotowości do podjęcia 

nauki w szkole, informowaniu rodziców o programie indywidualnego wspomagania 

rozwoju; 

4) współpracę ze szkołą i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej; 

5) wspomaganie w budowaniu pozytywnego własnego wizerunku dziecka; 

6) stwarzaniu sytuacje sprzyjające rozwijaniu samodzielności, kształtowaniu nawyków 

higienicznych i kultury bycia; 

7) stwarzanie warunków do realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 
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§ 7 

1. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi w atmosferze akceptacji  

i bezpieczeństwa, a w tym: 

1) organizuje atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa; 

2) podtrzymuje działania sprzyjające promocji i ochronie zdrowia; 

3) przekazuje wiedzę o zdrowym stylu życia oraz ocenie zachowań służących  

i zagrażających zdrowiu; 

4) uczy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka; 

5) zapewnia stałą opiekę ze strony nauczyciela zarówno w czasie zajęć w przedszkolu, 

jak i poza terenem przedszkola; 

6) tworzy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej; 

7) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) czyni rodziców odpowiedzialnymi za zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa 

w czasie przyprowadzania i odbierania ich z przedszkola; 

9) współpracuje z placówkami służby zdrowia; 

10) stwarza optymalne warunki opieki i wychowania każdemu dziecku. 

§ 8 

1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków 

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu 

dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc jakość pracy i rozwój 

organizacyjny przedszkola. 

2. Przedszkole umożliwia dzieciom należącym do mniejszości narodowych  

i etnicznych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej  

i językowej przez prowadzenie: 

1) nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej, oraz języka regionalnego; 

2) nauki własnej historii i kultury. 

3. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności: 
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1) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą; 

2) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu; 

3) spontaniczna działalność dzieci; 

4) proste prace porządkowe; 

5) czynności samoobsługowe; 

6) wycieczki i uroczystości w przedszkolu; 

7) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach; 

8) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci 

mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi. 

§ 9 

1. Rodzice (prawni opiekunowie dzieci) przyprowadzają i odbierają dzieci  

z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola  

i z przedszkola do domu. 

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do 

podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców (prawnych 

opiekunów dziecka). 

3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego 

odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez 

udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. 

4. Osoba upoważniona przez rodziców (opiekunów prawnych) bezwzględnie będzie 

zobligowana do potwierdzenia swojej tożsamości numerem dowodu osobistego,  

w celu zachowania środków ostrożności i bezpieczeństwa. 

5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie 

zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany 

dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia 

wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami 

prawnymi dziecka). 
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7. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) 

o zaistniałym fakcie. W razie niemożności skontaktowania się z rodzicami w ciągu  

1 godziny, nauczyciel powiadamia najbliższy Komisariat Policji.  

8. Zastrzeżenie Rodziców dotyczące zakazu odbierania dziecka przez jednego  

z Rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

9. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci chorych lub z objawami choroby,  

a nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka na zajęcia. 

10. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola  

w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką. 

11. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego 

zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola. 

12. W trosce o przyjęte standardy higieny rodzice proszeni są o nie wchodzenie do sal 

przedszkolnych w obuwiu zewnętrznym. 

13. Ubiór dziecka oraz obuwie zamienne powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz 

dostosowane do warunków atmosferycznych w danym dniu. Wskazane jest pozostawienie 

przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby w razie potrzeby przebrania 

dziecka. 

14. Dbając o komfort dzieci podczas poobiedniego odpoczynku rodzice powinni odbierać 

swoje dziecko przed lub po relaksacji. 

15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez dzieci do 

przedszkola. 

Rozdział 3 

Organy Przedszkola i ich kompetencje 

§ 10 

1. Organami Przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem; 

2) Wicedyrektor Przedszkola, zwany dalej Wicedyrektorem; 
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3) Rada Pedagogiczna; 

4) Rada Rodziców. 

§ 11 

1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący przedszkole zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

2. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go Wicedyrektor. 

2a. Powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor przedszkola, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

 2b. Do głównych zadań Wicedyrektora należy: 

• Sporządzanie planu dyżurów nauczycieli; 

• Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 

• Rozliczanie godzin ponadwymiarowych; 

• Ewidencja czasu pracy oraz urlopów pracowników; 

• Współudział w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem nadzoru; 

• Współpraca z nauczycielami w zakresie organizacji wycieczek i wyjść; 

• Realizacja uchwał Rady pedagogicznej objętych zakresem czynności; 

• Bieżące informowanie dyrektora o problemach kadrowych i organizacyjnych 

występujących w przedszkolu; 

• Wykonywanie innych czynności dotyczących funkcjonowania przedszkola 

zleconych przez dyrektora 

• Prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym; 

• Nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych; 

• Reprezentowanie Przedszkola w czasie nieobecności Dyrektora. 

• Wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem środków finansowych,  

w uzgodnieniu z dyrektorem; 

• Wykonywanie prac biurowych związanych z bieżącą działalnością przedszkola,  

a w szczególności zaleconych przez dyrektora; 
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• Organizowanie  pracy przedszkola w porozumieniu z dyrektorem. 

3. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na 

zewnątrz, a w szczególności: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny w tym: 

•  sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

•  realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

• dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 

zaopiniowanym przez radę przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę przedszkola; 

•  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

•  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

•  współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

•  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego dziecka. 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  

i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje  

w sprawach: 

• zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; 

• tworzenia właściwej atmosfery pracy; 

• przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  

i innym pracownikom przedszkola; 
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• występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników przedszkola. 

5. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną  

i rodzicami. 

6. Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

7. Dyrektor przedszkola dopuszcza po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej program 

wychowania przedszkolnego. 

8. Dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, w którym mieszka 

dziecko o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 

§ 12 

1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola  

w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w przedszkolu. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,  

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji. 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy dyrektora przedszkola, rady rodziców, organu prowadzącego przedszkole 

albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem rady. 
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8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 

protokołowane. 

10. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych  

z przepisami prawa. 

12. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

13. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 

przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

14. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola; 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

w celu doskonalenia pracy przedszkola; 

6) wyznaczenie przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej  

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola; 

15. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego przedszkola; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
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4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego; 

6) powierzenia stanowiska dyrektora i odwołania z niego; 

7) powierzenia stanowiska kierowniczego w przedszkolu i odwołania z niego; 

8) powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne okresy. 

16. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian. 

17. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu. 

18. W przypadku określonym w ust. 17, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę 

pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

19. Rada pedagogiczna wnioskuje o: 

1) ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu; 

2) dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

3) zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jej dyrektora lub innego 

nauczyciela; 

4) zgłoszenie kandydata na członka komisji dyscyplinarnej. 

§ 13  

1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców. 

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  

w szczególności: 

1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
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2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców. 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu 

prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. 

6. Rada rodziców deleguje przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na dyrektora przedszkola. 

7. Rada rodziców może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 

8. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania przedszkola; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora; 

3) opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na 

nauczyciela kontraktowego i mianowanego. 

9. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców  oraz z innych źródeł. 

10. Fundusze, o których mowa w ust. 9, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 

§ 14 

1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych 

warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola. 

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów przedszkola jest dyrektor 

przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania  

i podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji , oraz umożliwia bieżącą wymianę 

informacji. 

3. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez: 
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1) organizowanie wspólnych zebrań; 

2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na 

spotkania; 

3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań. 

4. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją 

reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej  lub radzie pedagogicznej  

w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

5. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg  

i wniosków. 

6. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz 

przedszkola z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 15 niniejszego 

statutu. 

§ 15 

1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców, spór rozstrzyga 

dyrektor poprzez: 

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron, zachowując bezstronność  

w ocenie tych stanowisk; 

2) podejmowanie prób wyjaśnienia istoty nieporozumień; 

3) mediacje w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji. 

2. Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców powinni dążyć do polubownego 

załatwienia sporu w toku: 

1) indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami; 

2) indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora; 

3) indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami; 

4) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 

dwóch tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola; 
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5) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z 

udziałem przedstawiciela organu prowadzącego lub sprawującego nadzór 

pedagogiczny w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora. 

3. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor 

przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego 

wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola 

wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

4. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne,  

a w przypadku nie możności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze 

głosowania. 

5. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne. 

6. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się  

w zależności od przedmiotu sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny. 

7. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

jest ostateczny. 

Rozdział 4 

Organizacja pracy przedszkola 

§ 16 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także 

zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych pracy z dziećmi wynosi: 
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1) 22 godziny - nauczyciel pracujący z dziećmi 6-cio letnimi; 

2) 25 godzin - nauczyciele w pozostałych oddziałach. 

3) 22 godziny – nauczyciele specjaliści. 

4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. 

5. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny i związków zawodowych. 

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor przedszkola,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

7. Arkuszu organizacji przedszkola określa w szczególności: 

1) liczbę oddziałów; 

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; 

3) tygodniowy wymiar zajęć religii; 

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów; 

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz 

liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych; 

8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych  

i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces 

kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, 

logopedę i innych nauczycieli. 
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8. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej w porozumieniu z radą rodziców, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, 

potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz 

oczekiwań rodziców. 

9. Ramowy rozkład dnia określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel ustala dla oddziału szczegółowy 

rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

11. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  

w zbliżonym wieku. 

12. Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania  

i uzdolnienia dzieci. 

13. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 300. 

14. Przedszkole prowadzi 12 oddziałów. 

15. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25 (z wyjątkiem zapisu w § 16, ust. 

1, pkt. 3 niniejszego statutu). 

16. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu 

nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz  

z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału. 

17. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem 

do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego 

oddziału. 

§ 17 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez 

organ prowadzący. 

2. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności przedszkola 

ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami. 

3. Przedszkole czynne jest 10,5 godzin od godziny 6:30 do godziny 17:00.  
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4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest  podczas 

całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu. Szczegółowy plan dnia określa ramowy 

rozkład dnia dla  poszczególnych grup, który znajduje się w dzienniku zajęć. 

5. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym 

terenie : 

1) Zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem 

imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych; 

2) Temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone 

zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci; 

3) Zagrożenia związane z sytuacją epidemiologiczną; 

4) Nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci 

innego niż określone w pkt 1-3. 

6. W przypadku zawieszenia zajęć, o których mowa w ust.2, na okres powyżej dwóch 

dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od 

trzeciego dnia od zawieszenia zajęć.  

7. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola.  

8. Podstawowym narzędziem komunikacji między nauczycielami, dziećmi i ich 

rodzicami jest strona internetowa przedszkola 

www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl oraz poczta elektroniczna. 

9. Dopuszcza się inne metody komunikacji (wskazane na stronie internetowej 

przedszkola np.facebook, messenger, sms, telefon) przyjęte wspólnie przez 

nauczyciela, dzieci i rodziców danej grupy. 

10. W przedszkolu ustala się jednolity system kształcenia na odległość w formie zakładek 

na stronie internetowej jako obszaru roboczego do współpracy nauczycieli, rodziców  

i dzieci, gromadzenia propozycji zabaw i zadań. 

11. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do umieszczania w przygotowanych zakładkach 

grupowych i tematycznych materiałów edukacyjnych propozycji zabaw, prac 

plastycznych, ćwiczeń motoryki dużej i małej, zadań rozwijających mowę i myślenie, 
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ćwiczeń gimnastycznych, elementów tańca itp. a także informacji dotyczących metod 

i form realizacji omawianych treści programowych. 

§ 18  

1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki  

w przedszkolu trwa 60 minut. 

2. W ramach zajęć i czynności, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole  

w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego  

w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny 

w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla 

dzieci lub ich rodziców. 

3. Czas prowadzonych zajęć w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć  

z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego  

i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. 

4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego,  

z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady 

pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw. 

5. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz 

imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia 

oraz sprawności fizycznej. 

6. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad 

dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. W czasie wycieczek 

zapewnia się opiekę co najmniej 1 osoby na 10 dzieci. Podczas spacerów na jednego 

opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci. 
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7. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach 

ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym 

powietrzu. 

8. Przedszkole organizuje na terenie przedszkola m.in.: inscenizacje teatralne, warsztaty, 

spotkania z twórcami kultury i sztuki, koncerty muzyczne. 

§ 19 

1. W przedszkolu organizuje się naukę religii w oparciu o odrębne przepisy prawa. 

2. Nauka religii odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  

z zachowaniem następujących kryteriów: 

1) rodzice składają w formie pisemnego oświadczenia, stosowny wniosek do 

nauczyciela oddziału, do którego uczęszcza dziecko; 

2) wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zmieniony przez rodziców 

dziecka. 

3. Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmiu 

wychowanków. 

4. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu 

właściwych dla danego poziomu nauczania. 

5. Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę 

nauczyciela. 

6. Nauczyciela religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego 

pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez właściwego biskupa 

diecezjalnego. 

§ 20 

1. Nauczyciel prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym 

dokumentuje przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku 

szkolnym. 
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2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska  

i imiona dzieci, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona  

i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu 

zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, 

jeżeli je posiadają, oraz tematy i krótki opis przeprowadzonych zajęć. W dzienniku 

odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć 

nauczyciel potwierdza podpisem. 

3. Godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zapisywane są  

w  dzienniku. 

§ 21 

1. Dzieci przyjmuje się odpowiednio do Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata  

w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana 

zarządzeniem przez dyrektora przedszkola. 

4. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, przeprowadza się co roku na kolejny rok 

szkolny na wolne miejsca. 

5. Rodzice dzieci uczęszczających, corocznie składają na kolejny rok szkolny Deklarację 

o kontynuacji. 

6. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określa Procedura Rekrutacji. 

Rozdział 5 

Zasady odpłatności za przedszkole 

§ 22 

1. Dziecko w wieku do lat 5 może korzystać z przedszkola w zakresie: 
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1) bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie  

w godzinach 9:00-14:00; 

2) odpłatnego korzystania ze świadczeń w godzinach od 6:30 do 9:00 oraz od 

14:00 do 17.00. 

2. Dziecko w wieku 6 lat i powyżej korzysta z bezpłatnego nauczania, wychowania  

i opieki. 

3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres 

świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone 

usługi reguluje umowa cywilno – prawna zawarta pomiędzy rodzicami, a dyrektorem 

przedszkola. 

4. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. 

5. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin. 

6. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor 

przedszkola. 

7. Koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu w pełni pokrywane są przez rodziców,  

w rozliczeniu miesięcznym, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 

8. W przypadku zaległości w opłatach za usługi przedszkola, rodzic otrzymuje wezwanie 

do zapłaty. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ureguluje należności, lub nie poinformuje 

dyrektora o przyczynach powstania zaległości, zaległe opłaty egzekwowane będą  

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

§ 23 

1. W przedszkolu zatrudnieni są: 

1a. nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora; 
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1b. nauczyciel, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora; 

1c. nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

1d. pracownicy administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, pracowników administracji  

i obsługi określają odrębne przepisy. 

3. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie 

sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego 

otoczenia w ładzie i czystości. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor 

przedszkola. 

5. Wszyscy pracownicy przedszkola ściśle współpracują i razem tworzą klimat 

życzliwości i troski o dziecko. 

§ 24 

1. Do zadań nauczyciela należą w szczególności: 

1) rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą  

i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom  

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

2) wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju; 

3) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia  

i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbałość o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie  

z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  

i światopoglądów; 
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6) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci; 

7) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci; 

8) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola; 

9) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci  

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

10) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, opieką zdrowotną i inną  

w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym. W szczególności w zakresie oceny 

funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań 

podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci i w planowania dalszych 

działań. 

2. Prawa i obowiązki nauczyciela to w szczególności: 

1) nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich 

metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych 

przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru pomocy naukowych; 

2) nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając  

z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia 

zawodowego na najwyższym poziomie; 

3) w ramach czasu pracy o którym mowa w art.42 ust 1 Karta Nauczyciela oraz 

ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone 

bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz; 

b) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola,  

w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby  

i zainteresowania dzieci; 
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c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, 

samokształceniem i doskonaleniem zawodowym; 

d) planowaniem pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

4) nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną  

i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka; 

5) nauczyciel diagnozuje, obserwuje dzieci i twórczo organizuje przestrzeń ich rozwoju, 

włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz 

ich zaciekawienie elementami otoczenia; 

6) nauczyciel systematycznie informuje rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, 

zachęca do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz 

opracowuje diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają 

rozpocząć naukę w szkole; 

7) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu 

wychowania przedszkolnego i planów pracy; 

8) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój  

i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych ( dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp); 

9) udostępnia rodzicom wytwory działalności dziecka ( prace plastyczne, ćwiczenia na 

kartach pracy i inne); 

10) nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu 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); 

11) prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami, a w szczególności: 

dziennik zajęć, zeszyt/ karty obserwacji i pracy indywidualnej z dzieckiem, 

miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i protokoły z zebrań z rodzicami. 
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§ 25 

1. W przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, 

pedagog specjalny, psycholog oraz logopeda. 

§ 26 

1. Do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne należy  

w szczególności: 

1) diagnozowanie (we współpracy z psychologiem) potrzeb i ocenianie możliwości 

dzieci; 

2) prowadzenie działań zmierzających do integracji i bezpiecznego funkcjonowania 

dziecka niepełnosprawnego w społeczności przedszkolnej; 

3) w trakcie zajęć edukacyjnych opiekowanie się dziećmi niepełnosprawnymi, 

przygotowanie wraz z nauczycielem prowadzącym kart pracy dostosowanych do 

potrzeb i możliwości dziecka niepełnosprawnego; 

4) przygotowanie modyfikacji programów dla ucznia niepełnosprawnego lub wybór 

programu odpowiedniego dla niepełnosprawności; 

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego – opracowanie 

indywidualnego programu dostosowanego do możliwości dziecka 

niepełnosprawnego; 

6) wspieranie rodziny dziecka w zadaniach wychowawczych i opiekuńczych; 

7) wspieranie rodziny dziecka w zadaniach wychowawczych i opiekuńczych; 

8) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju i zachowaniu ich 

dzieci; 

9) kształtowanie samodzielności, odporności emocjonalnej, samoakceptacji 

i uspołecznienie dzieci z niepełnosprawnościami; 

10) stworzenie dzieciom niepełnosprawnym możliwości i warunków do przeżycia 

sukcesu. 

§ 27 
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1. Wsparcie pedagoga specjalnego obejmuje: 

1) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa 

dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn  niepowodzeń lub 

trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; 

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci, 

4) w przypadku dzieci objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem 

nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem; 

5) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego  

i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka; 

6) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie dziecka 

i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; 

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy  

z  dzieckiem; 

8) dostosowanie sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka, 
9) dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci. 
10) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci  

i nauczycielom; 
11) podejmowanie, w zależności od potrzeb, współpracy z instytucjami  

i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie dziecka i jego rodziny oraz 

inicjującymi objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  
12) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji doskonalenia zawodowego 

mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.  
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§ 28 

1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń lub trudności  

w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce  

w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę  

i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola; 

3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci;  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym 

dzieci;  

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  

w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier  
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i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 29 

1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla 

rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci  

i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier  

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo  

w życiu przedszkola; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 30 

1. Pracownicy samorządowi niebędący nauczycielami zatrudnieni w Przedszkolu to: 

1) pomoc kuchenna;  

2) pomoc nauczyciela;  

3) woźna; 
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4) sekretarz; 

5) konserwator.  

2. W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy nie wymienione w ust. 1, 

jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych. 

3. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami  

i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka. 

4. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala dyrektor 

przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami przedszkola. 

5. Każdy pracownik zobowiązany jest do: 

1) dbałości o mienie przedszkola; 

2) współpracy z innymi pracownikami, dbanie o dobrą atmosferę pracy; 

3) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy; 

4) powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach 

związanych z działalnością przedszkola; 

5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu  

w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

§ 31 

1. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania 

tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobro osobiste dzieci  

i rodziców. 

Rozdział 7 

Prawa i obowiązki dziecka 

§ 32 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 
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2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 9 lat. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także 

zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  

w przedszkolu. 

5. Dziecko ma prawo do: 

1) podmiotowego i życzliwego traktowania; 

2) akceptowania takim, jakie jest; 

3) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju; 

4) kontaktów z dziećmi i dorosłymi; 

5) zabawy i towarzyszy zabawy; 

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczone; 

7) zdrowego, urozmaiconego jedzenia; 

8) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 

psychicznej; 

9) ochrony i poszanowania godności osobistej; 

10) ochrony przed dyskryminacją; 

11) szczególnej ochrony i pomocy dla dzieci niepełnosprawnych; 

12) własnego zdania; 

13) opieki lekarskiej (wezwanie pogotowia w sytuacji zagrożenia życia dziecka); 

14) znajomości swoich praw. 

6. W Przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka” ustalony z dziećmi  

w porozumieniu z rodzicami. Obowiązkiem dziecka jest: 

1) przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie; 

2) poszanowanie godności własnej i innych; 

3) dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych; 
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4) troska się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali; 

5) uczestnictwo w zajęciach, praca nad własnym rozwojem. 

7. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola: 

8. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu 

dziecka z listy uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 

a) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do 

przedszkola, przy jednoczesnym nieuregulowaniu odpłatności i nieskutecznych 

próbach wyjaśnienia powodów tej nieobecności  oraz przyczyn zaległości 

finansowych. 

b) gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 15 

września, a rodzic nie poinformował o przyczynie nieobecności; 

9. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje uchwałą Rady Pedagogicznej. 

Uchwałę doręcza się rodzicom dziecka. 

 

Rozdział 8 

Prawa i obowiązki rodziców 

§ 33 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania  

i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań 

wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego  

i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. 

§ 34 

1. Formy współdziałania to: 

1) zebrania ogólne i grupowe; 

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem lub nauczycielem; 

3) gazetki informacyjne dla rodziców; 
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4) prezentacje fotograficzne „Z życia przedszkola”; 

5) galerie prac dzieci; 

6) prezentacje i publikacje na stronie internetowej; 

7) zajęcia otwarte; 

8) imprezy okolicznościowe przedszkolne; połączone z prezentacją umiejętności 

artystycznych dzieci 

9) spotkania integracyjne, festyny rodzinne; 

10) warsztaty dla rodziców; 

11) spotkania ze specjalistami np. psychologiem, pedagogiem, logopedą; 

12) informacje o rozwoju dziecka w formie, opisu osiągnięć lub opinii 

13) inne wynikające z działalności przedszkola.  

14) Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze organizowane są w przedszkolu co najmniej 3 razy w roku 

szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli. 

  

§ 35 

1. Prawa rodziców. Rodzice mają prawo do: 

1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci; 

2) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez 

dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci 

oraz pozycji społecznej czy materialnej; 

3) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania 

przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola; 

4) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 

jego rozwoju swojego i zachowania; 

5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole  

i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola; 
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6) wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole 

oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi 

(innowacje pedagogiczne); 

7) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności 

wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia; 

8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z 

ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola; 

9) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje 

środowiska i regionu; 

10) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości 

przedszkolnych, imprez integracyjnych, zajęć wychowawczo- dydaktycznych, 

wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych; 

11) zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji za jego zgodą własnych 

pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia 

przedszkola; 

12) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, 

oraz rodzaju i poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;, 

13) udziału w pracach Rady Rodziców; 

14) grupowego ubezpieczenia swoich dzieci od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia. 

2. Powinności rodziców (prawnych opiekunów).  Rodzice zobowiązani są: 

1) znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu; 

2) ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę 

3) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka; 

4) zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia wychowawczo - dydaktyczne 

dziecku podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego  

i usprawiedliwiać jego nieobecności w przedszkolu; 

5) zapewnić dziecku bezpieczeństwo w drodze z domu do przedszkola  

i z przedszkola do domu; w godzinach funkcjonowania jednostki; 
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6) przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, na prośbę dyrektora 

lub nauczyciela przedstawiać zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż 

dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do przedszkola; 

7) skutecznie, w sposób przyjęty w przedszkolu, zgłaszać nieobecności dziecka, 

informować o przyczynach nieobecności oraz zgłaszać późniejsze 

przyprowadzenie dziecka do przedszkola; 

8) niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 

a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne, jak  

i psychiczne; 

9) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola  

i rodziny; 

10) na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, numeru 

telefonu; 

11) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń; 

12) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie; 

13) respektować uchwały rady pedagogicznej i postanowienia rady rodziców 

podjęte w ramach ich kompetencji; 

14) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku 

komfort i bezpieczeństwo w trakcie pobytu w przedszkolu i na powietrzu; 

15) z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola 

16) dbać o dobre imię przedszkola. 

17) Współpracować z przedszkolem w kwestii oddziaływań dydaktyczno-

wychowawczych.  

18) Jeżeli rodzice nie współpracują z przedszkolem, poradniami specjalistycznymi, 

a dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych 

dzieci, Nauczyciel prowadzący w porozumieniu z dyrektorem , może: 

a) przeprowadzić rozmowy z rodzicami dziecka w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych,  

b) skonstruować programu naprawczego (wychowawczego) mającego na celu 

pomoc dziecku;  

c) zobowiązać pisemnie  rodzica do przestrzegania i wdrażania wspólnych 
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odziaływań dydaktyczno – wychowawczych mających na celu poprawę 

jakości funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej. 

 

Rozdział 9 

Bezpieczeństwo 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi 

 

§ 36 

 

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 p poż. 

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki  

i wypoczynku a w szczególności: sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, 

wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową, wyposażenie, w tym meble, 

zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i certyfikaty, 

3. Przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej, 

4. W przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania 

pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania. 

5. 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. 

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

dorosłej. 
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7. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi doraźnie woźna 

oddziałowa lub pomoc nauczyciela. 

8. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę nie mniej niż dwóch 

opiekunów dla grupy liczącej 25 dzieci. 

9. Każde wyjście poza teren przedszkola odnotowuje się w zeszycie wyjść lub na karcie 

wycieczki wraz z podpisem nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. 

10. 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. 

 

Wypadki 

 

§ 37 

 

1. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp  

i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. 

2. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku 

pierwszą pomoc przedmedyczną oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną. 

3. 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. 

4. wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora 

i kuratora oświaty. 

5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie 

inspektora sanitarnego. 

6. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez 

niego pracownik przedszkola. 
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7. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół  

i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. 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 innymi. 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi  

podmiotami np. z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną. 

 

Rozdział 10 

Przepisy  końcowe 

§ 38 

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

§ 39 

1. Przedszkole jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

3. Obsługę finansowo-księgową Przedszkola prowadzi Centrum Zarządzania Oświatą  

w Kocmyrzowie 

4. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowania przepisy ogólne – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty i akty wykonawcze do ustawy. 

§ 40 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

przedszkolnej: nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników niebędących 

nauczycielami. 
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2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone poprzez uchwałę rady 

pedagogicznej. 

3. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany 

jest poprzez: 

1) umieszczenie na stronie internetowej przedszkola  oraz na stronie BIP; 

2) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola. 

§ 41 

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

§ 42 

1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie Przedszkola Samorządowego AKADEMIA 

PRZEDSZKOLAKA obowiązują przepisy ustawy o systemie oświaty, prawo oświatowe  

i wydane do tej ustawy przepisy wykonawcze oraz inne przepisy prawa. 

  

§ 43 

Statut Przedszkola Samorządowego AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA przygotowała  

i uchwaliła Rada Pedagogiczna  w dniu 3 września 2018r. Uchwała nr 1/2018/2019  

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 


