
1 

 

 

STATUT  

Przedszkola Miejskiego nr 4 

w Lublińcu 
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Podstawa prawna: 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Przedszkole Miejskie Nr 4 jest przedszkolem publicznym. 

2. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu. 

3. Siedziba przedszkola znajduje się w Lublińcu przy ul. Wawrzyńca Hajdy 20. 

4. Organem Prowadzącym przedszkole jest Gmina Lubliniec. 

5. Siedziba Organu Prowadzącego znajduje się w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5. 

6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

7. Przedszkole używa pieczęci: pieczątka podłużna z nazwą przedszkola, danymi 

adresowymi, numerem telefonu i numerem NIP, pieczątka imienna dyrektora, pieczątka 

Rady Rodziców, pieczątki pomocnicze. 

8. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę 

Lubliniec. 

9. Obsługę finansową i księgową przedszkola prowadzi Centrum Usług Wspólnych. 

10. Przedszkole Miejskie nr 4 posiada własne „logo” i nazwę zwyczajową „STEBLUŚ”. 

11. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu;  

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu;  

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4  

w Lublińcu;  

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przed-

szkola. 

5) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Przedszkola 

Miejskiego Nr 4 w Lublińcu;  

6) radzie rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Przedszkola Miejskiego  

Nr 4 w Lublińcu;  

7) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.  

 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania przedszkola 

 

§ 2 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, 
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co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego 

wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

2. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja 

zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze 

środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 

3. Do zadań przedszkola należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym 

i poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę 

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej 

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 

4) 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, 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń 

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

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

pieczeństwo w ruchu drogowym, 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie 

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, po-

jawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

9) 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, 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczają-

cej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie 

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do 

etapu rozwoju dziecka, 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elemen-

tów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania 

i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

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



4 

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

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowaw-

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

zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – ka-

szubskiego, 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.  

18) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagno-

zowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną;  

4. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy: 

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe, oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się 

językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.  

5. Przedszkole realizuje wyżej wymienione zadania poprzez: 

1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ 

prowadzący, 

2) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji 

i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju, 

3) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi 

przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi 

na rzecz rodziny i dzieci, 

4) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających 

dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej, 

5) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 

6) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18558680?cm=DOCUMENT%23art(127)ust(19)pkt(2)
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§ 3 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

wychowanka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych  

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,  

w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu 

rodziców dzieci oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków. 

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

1) rodziców dziecka, 

2) dyrektora przedszkola, 

3) nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi, 

4) poradni, 

5) pracownika socjalnego, 

6) asystenta rodziny, 

7) kuratora sądowego, 

8) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

4. Korzystanie z pomocy Psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z dzieckiem 

w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych,  

b) logopedycznych,  

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 

d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, 

4) porad i konsultacji. 

6. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika 

w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji, 

5) ze szczególnych uzdolnień, 
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6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 

8) z choroby przewlekłej, 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10) z niepowodzeń edukacyjnych, 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor. 

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści 

wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni. 

9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5.  

10. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.  

11. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10.  

12. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz 

z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10.  

13. Wychowawca lub dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli lub specjalistów 

o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej 

pracy z dzieckiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami 

lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach 

zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem. 

14. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania 

udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar 

godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

15. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracuje z jego rodzicami oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami 

i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami. 

16. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla 

dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor 

przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu 

rodziców dziecka. 
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17. Do zadań nauczycieli oraz specjalistów w przedszkolu należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dziecka,  

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dziecka, 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i ich 

uczestnictwo w życiu przedszkola, 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania, 

5) współpraca z poradnią 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 

dziecka oraz planowania dalszych działań. 

18. 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). 

19. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

odpowiednio, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy 

w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym dyrektora przedszkola. 

20. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: 

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 edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu 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 

i pozaprzedszkolnym 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, wspieranie nauczycieli i innych 

specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
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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 oraz 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

21. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: 

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 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. 

22. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych. 

23. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

 

 

§ 4 

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 

 

1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może 

przebywać w oddziale ogólnodostępnym. 

2. Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący przedszkole może tworzyć oddziały 

integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem. 

3. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom  

z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, 

przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania  

w warunkach przedszkolnych oraz o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania 

intelektualnego. 

4. Jeśli do przedszkola uczęszcza dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z 

autyzmem, w tym zespołem Aspergera, za zgodą organu prowadzącego, przedszkole 

zatrudnia: 

1) nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych,  
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2) lub specjalistów,  

3) lub pomoc nauczyciela, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu 

o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 

§ 5 

Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

 

Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

 

 

 

§ 6 

Zadania przedszkola 

 

1. Do zadań przedszkola należy:  

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą 

i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie 

wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;  

2) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do 

indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci;  

3) wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych 

przedszkola;  

4) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;  

5) umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej; 

6) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,   

7) rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego 

na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;  

8) upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;  

9) rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz 

umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;  

10) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu; 

11)  upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

12)  zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji; 

13)  egzekwowanie obowiązku przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; 
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14)  dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 

 

2. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:  

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem predyspozycji 

rozwojowych dziecka; 

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka 

oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego; 

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju 

aktywności; 

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci 

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, 

prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Publicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej lub lekarza – odpowiednio do stopnia 

i rodzaju niepełnosprawności dziecka.  

3. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:  

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu 

wczesnej interwencji specjalistycznej; 

2)  informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i 

zakres zadań realizowanych w przedszkolu.  

 

§ 7 

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej 

 

1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na 

podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową 

wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji.  

2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem 

nauczycieli lub program innego autora (autorów).  

3. Dyrektor ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu 

do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. Czynność tę może dyrektor 

przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu zespół nauczycieli mianowanych lub 

dyplomowanych lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę metodycznego 

wychowania przedszkolnego.  

4. Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

Realizowane treści wychowawcze uzupełniane mogą być za zgodą rodziców o nowe 

zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla 

jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.  

5. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  
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6. Programy dopuszczone w przedszkolu stanowią zestaw programów wychowania 

przedszkolnego.  

7. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną lub eksperymentalną w zakresie 

nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, które mają na celu 

poprawę pracy placówki.  

8. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z 

uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.  

9. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację 

i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. 

Podstawową formą aktywności jest zabawa.  

10. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne 

metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i 

możliwości dzieci.  

11. Ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania 

odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, a w przypadku 

dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności.  

12. Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w 

rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania 

przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w 

danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.  

13. Informację o gotowości do nauki w szkole przekazuje się rodzicom (prawnym 

opiekunom) w formie pisemnej do 30 kwietnia.  

 

 

 

§ 8 

Zadania przedszkola związane z bezpieczeństwem 

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i 

wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i p.poż.  

2. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci 

odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału 

w godzinach określonych harmonogramem.  

3. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu woźne wspierają nauczycieli w sprawowaniu opieki 

nad dziećmi, pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych, są odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo dzieci podczas chwilowej usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela. 

4. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola 

bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia 

jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie 

zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi 

placówki, który podejmie stosowne decyzje. 
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5. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka 

nauczyciela oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery 

należy wpisywać do rejestru spacerów i wycieczek z określeniem w szczególności miejsca 

i godziny powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i 

wycieczek przedszkola. 

6. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie oraz w terenie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych 

oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od 

pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z 

urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.  

7. Podczas zabaw nauczyciele i pracownicy przedszkola zwracają szczególną uwagę, żeby 

dzieci samowolnie nie oddalały się z wyznaczanego terenu. 

8. Dzieci wracają z terenu parami, bądź w rzędzie (kolumną) prowadzone przez nauczyciela. 

Po ustawieniu w kolumnę nauczyciel każdorazowo, obowiązkowo przelicza stan, 

sprawdza, czy wszystkie dzieci są obecne.  

9. Po schodach dzieci przemieszczają się pojedynczo, trzymając się poręczy. 

10. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, np. teatralnych, plastycznych, tanecznych 

i innych prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad 

dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym w/w zajęcia, którzy 

ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. 

11. Rodziców/prawnych opiekunów zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, 

dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom 

bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez: 

1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie 

o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka, 

2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do 

odbioru dziecka, 

3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych 

domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci bezpiecznych zachowań. 

12. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu 

innych dzieci i personelu. 

13. W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, zostają niezwłocznie 

powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.  

14. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, z wyjątkiem wystąpienia 

choroby przewlekłej. Rodzice są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia 

lekarskiego z zaleceniem podawania lekarstwa dziecku w czasie jego pobytu w 

przedszkolu, ze wskazaniem dawkowania i sposobu użycia leku. Ustalenia spisane są w 

formie porozumienia stron. 

15. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające 

z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

16. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +18º C.  W przypadku 

niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor przedszkola 

zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole. 

17. Wszystkie osoby, które prowadzą zajęcia z dziećmi lub sprawują opiekę nad nimi w 

jakimkolwiek zakresie na terenie przedszkola lub podczas zajęć przez przedszkole 
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organizowanych zobowiązane są do podania danych osobowych umożliwiających 

sprawdzenie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.  

18. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola. 

 

§ 9 

Zasady bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają 

obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku 

wychowanków domu dziecka – dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez 

wychowawcę. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola mają obowiązek 

oddać je pod opiekę nauczyciela lub dyżurującego pracownika przedszkola. 

3. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na 

piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.  

4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i 

nazwisko oraz numer i serię dokumentu tożsamości osoby wskazanej przez rodziców 

własnoręczny podpis rodzica.  

5. Rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby 

upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie 

będzie oddane pod jej opiekę. 

7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel lub dyżurujący pracownik 

przedszkola przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu 

przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca. 

8. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka 

pracownikowi przedszkola, do chwili odebrania dziecka z sali, szatni, ogrodu lub innego 

miejsca przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę. 

9. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być 

poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi. 

10. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 8.30 lub 

w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym. 

11. Zgłoszenie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania 

odpowiedniej liczby posiłków oraz organizacji pracy przedszkola. 

12. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma 

zastosowanie odpowiednia procedura bezpieczeństwa obowiązująca w przedszkolu. 

 

§ 10 

Zadania przedszkola związane z nauką religii 

 

Na wniosek rodziców przedszkole organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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Rozdział III 

Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje 

 

§ 11 

1. Organami przedszkola są: 

1) dyrektor, 

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodziców. 

2. Dyrektor przedszkola w szczególności:  

1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz, 

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami,  

3) decyduje i kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz 

innych pracowników przedszkola, 

4) przyznaje nagrody, występuje z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród, wyróż-

nień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola, udziela kar pracowni-

kom, 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, 

6) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia 

radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy 

plan,  

7) prowadzi obserwacje zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,  

8) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według 

zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie informacji niezbędnych 

do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

9) sprawuje nadzór nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadaje stopień 

nauczyciela kontraktowego, 

10) bierze udział w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia 

awansu zawodowego nauczycieli, 

11) przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola, 

12) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofi-

zycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

13) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompe-

tencji stanowiących, 

14) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpo-

wiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować admini-

stracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola, 

15) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 

16) co najmniej raz w roku organizuje dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie 

bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także 

bezpiecznych i higienicznych warunków oraz określenie kierunków ich poprawy, 
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17) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami;  

18) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z 

obowiązującym regulaminem;  

19) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;  

20) współpracuje ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych, 

21) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zapro-

ponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do 

użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw pro-

gramów wychowania przedszkolnego), 

22) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przed-

szkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

23) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców, 

24) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydak-

tycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola, 

25) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, organizacjami pozarzą-

dowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

26) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego dziecka,  

27) współpracuje z organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolują-

cymi oraz z rodzicami, 

28) w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tego 

przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący, 

29) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

3. Rada Pedagogiczna: 

1) jest kolegialnym organem przedszkola, w zakresie realizacji jego statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, 

2) w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w przedszkolu, 

3) inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być: dyrektor, członkowie rady 

pedagogicznej, organ prowadzący. 

4) w zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

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

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organiza-

cji harcerskich, 

5) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola, 

6) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest od-

powiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebra-

nia zgodnie z regulaminem rady, 
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7) rada pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, 

8) zebrania rady pedagogicznej są protokołowane, 

9) zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Ze-

brania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogicz-

ny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co naj-

mniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej, 

10) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności, co najmniej połowy jej członków, 

11) dyrektor wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny, 

12) 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, 

13) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności: 

a) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian, uchwalenie statutu, 

b) zatwierdzanie planów pracy przedszkola, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w przedszkolu, 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, 

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków 

przedszkola, 

f) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian. 

g) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

w celu doskonalenia pracy przedszkola, 

14)  rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy przedszkola, w tym organizację tygodniowego rozkładu zajęć 

edukacyjnych, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając 

potrzeby i zainteresowania dzieci, 

b) projekt planu finansowego przedszkola, 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

e) programy wychowania przedszkolnego, 

f) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola, 

g) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, 

h) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z 

wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, 
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15) przedstawiciele rady pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola 

albo jego zmian i przedstawiają do uchwalenia radzie pedagogicznej przedszkola, 

16) rada pedagogiczna wybiera w drodze tajnego głosowania swoich przedstawicieli do 

komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola, 

17) członkowie rady pedagogicznej tworzą zespół działający w ramach 

Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli i wybierają swojego 

koordynatora. 

4. Rada Rodziców w szczególności: 

1) Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola i stanowi 

reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, 

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 pkt 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: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców, 

c) regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. 

5) rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu 

prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. 

6) do kompetencji rady rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną należy: 

a) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania, który opracowuje dyrektor przedszkola w przypadku stwierdzenia 

niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, 

b) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. 

7) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. 

8) w przypadku konkursu na dyrektora przedszkola zebranie ogólne rodziców spośród 

zgłoszonych kandydatów do udziału w pracach komisji w głosowaniu tajnym wybiera 

swojego przedstawiciela. 

§ 12 

Współdziałanie organów przedszkola 

 

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając 

prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. 

2. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warun-

ków dla rozwoju dzieci oraz podnoszenia poziomu jakości pracy przedszkola oraz za-

pewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami o podejmowanych i pla-
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nowanych działaniach i decyzjach. 

3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 

realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej spra-

wie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, 

który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji zgodnie z prawem w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą 

wymianę informacji. 

5. Organy mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące wszystkich 

spraw przedszkola. 

6. Organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach. 

7. Mogą zapraszać przedstawicieli innych organów na swoje posiedzenia w celu zorga-

nizowanego współdziałania w realizacji rocznego planu pracy, zasięgnięcia opinii in-

nego organu w sprawie organizacji imprez, organizacji pracy placówki 

i prawidłowego funkcjonowania przedszkola, a także w celu bieżącej wymiany infor-

macji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach 

lub decyzjach. 

8. Wszelka wymiana informacji między dyrektorem, a radą pedagogiczną i radą rodzi-

ców dokonuje się poprzez: zebrania, narady, rejestr zarządzeń wewnętrznych i infor-

macji, tablicę informacyjną dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim, korespondencję 

mailową, rozmowę, telefonicznie. 

9. Komunikaty i informacje dla rodziców umieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń 

dla rodziców oraz stronie internetowej przedszkola. 

10. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola: 

1) organy przedszkola działają zgodnie z prawem, 

2) podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów drogą negocjacji, 

3) sprawy sporne między organami rozstrzyga dyrektor przedszkola. 

 

§ 13 

Zasady rozwiązywania sporów 

 

1.Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, 

z zachowaniem drogi służbowej. 

2.W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców: 

1) do dyrektora przedszkola należy prowadzenie mediacji w sprawie spornej 

i podejmowanie ostatecznych decyzji, 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze 

stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk, 

3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś 

z organów/strony sporu, 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje 

zainteresowanych na piśmie w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 
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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 niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

5.Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne. 

6.Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego. 

 

 

 

Rozdział IV 

Organizacja pracy przedszkola 

 

§ 14 

Funkcjonowanie przedszkola 

 

1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się  

31 sierpnia roku następnego.  

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

3. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku  w godzinach od 6:30 

do 16:00, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora 

przedszkola i rady rodziców. 

4. Przedszkole jest placówką wielooddziałową (ze względu na warunki lokalowe liczba 

oddziałów nie może przekraczać 5). 

5. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach.  

6. Przedszkole realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową 

wychowania przedszkolnego.  

7. Przedszkole umożliwia studentom wyższych uczelni realizację praktyk pedagogicznych 

oraz przeprowadzanie badań naukowych. Koszty związane z praktykami pokrywa uczel-

nia kierująca studenta.  

8. W przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skiero-

wanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.  

9. Przedszkole stwarza warunki do działania: stowarzyszeń i innych organizacji, w szczegól-

ności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuń-

czej i innowacyjnej przedszkola; 

10. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez 

uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno-
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psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez 

rodziców /opiekunów prawnych wychowanków.  

11. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może wystąpić do Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu 

rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację 

rodzinną, losową dziecka.  

12.  W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola dyrektor odpowiada za organizację 

realizacji zadań jednostki w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odle-

głość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 

13.  W przypadku zagrożenia występowania choroby zakaźnej przedszkole przechodzi na tryb  

pracy według ustalonych procedur bezpieczeństwa i wytycznych, w szczególności: Ministra 

Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji i Nauki.  

14. Procedury określa każdorazowo Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w 

Lublińcu. 

§ 15 

Zasady odpłatności za przedszkole 

 

1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.  

2. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków: śniadanie, obiad, pod-

wieczorek. 

3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodzi-

ców działającą przy Przedszkolu Miejskim nr 4 oraz w porozumieniu z organem prowa-

dzącym. 

4. Stawka żywieniowa obejmuje wyłącznie zakup surowców i produktów potrzebnych do 

przygotowania posiłków. 

5. Rodzice ponoszą 100% kosztów zakupu surowca zużytego do sporządzenia posiłków. 

6. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole: 

1) rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 10 dnia miesiąca na-

stępującego po okresie rozliczeniowym, 

2) opłaty dokonują rodzice przelewem na konto bankowe przedszkola, 

3) wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, poda-

wana jest rodzicom w trzech pierwszych dniach roboczych miesiąca następującego po 

okresie rozliczeniowym, 

4) rodzic zobowiązany jest odebrać kwitek z wysokością wpłaty lub zapytać telefonicz-

nie o wysokość opłaty za miniony miesiąc, 

5) brak wpłaty za wyżywienie w określonym terminie skutkuje wszczęciem procedury 

windykacyjnej.  

7. Prawa i obowiązki stron w zakresie wyżywienia dzieci określa umowa cywilnoprawna 

zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. 

8. Dzieci niekorzystające z wyżywienia w przedszkolu mają możliwość spożycia posiłku 

przygotowanego przez rodzica według zasad ustalonych przez dyrektora w porozumieniu 

z rodzicami. 

9. Zasady korzystania z wyżywienia pracowników przedszkola: 

1) z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola jedynie za peł-
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ną odpłatnością, 

2) w cenę posiłków wkalkulowane są koszty zakupu surowca zużytego do sporządzenia 

posiłków i koszty ich przygotowania, które oblicza Centrum Usług Wspólnych. 

10. Dzieci objęte opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mają możliwość uzyskania 

dofinansowania posiłków ze środków i na zasadach ustalonych przez MOPS.  

 

§ 16 

1. W przedszkolu, może być utworzone stanowisko wicedyrektora, za zgodą organu 

prowadzącego, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej. 

2. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy 

nim, a dyrektorem. 

 

§ 17 

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:  

   1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;  

   2) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;  

   3) kuchnię;  

   4) szatnie: dla dzieci i personelu;  

   5) salę do prowadzenia zajęć dodatkowych; 

   6) plac zabaw.  

2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio 

dobranym sprzętem terenowo-rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.  

3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy 

codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.  

4. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane z 

dyrektorem lub osobą go zastępującą. Szczegółową organizację zajęć poza terenem 

przedszkola określa stosowny regulamin spacerów i wycieczek.  

 

§ 18 

Oddziały przedszkolne 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

3. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu (w szcze-

gólnie uzasadnionym przypadku większej liczbie) nauczycieli, zależnie od czasu pracy 

danego oddziału i realizowanych zadań, z uwzględnieniem propozycji rodziców. 

4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane 

jest, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszcza-

nia dzieci do przedszkola. 

5. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy danego oddziału opiekę nad dziećmi z 

danego oddziału pełnią nauczyciele z innych oddziałów, do których przyprowadzono 

dzieci (organizuje się tzw. zbiorówki). 
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§ 19 

Organizacja zajęć 

 

1. Przedszkole organizuje zajęcia:  

1) prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

2) rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

3) przedszkole może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne, jeśli uzna, że jest taka 

potrzeba.  

2. Zajęcia dodatkowe organizuje dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojo-

wych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-6 

letnich.  

4. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.  

5. Zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący.  

 

§ 20 

Praca wychowawczo-dydaktyczna 

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu 

o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczone do użytku przez dy-

rektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego. 

2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy. 

3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opie-

kuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym. 

4. Zasady realizacji podstawy programowej określają przepisy odrębne. 

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci. 

6. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia 

dodatkowe. 

7. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację pod-

stawy programowej. 

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia 

„dziennika zajęć” zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć 

terapii logopedycznej. 

11. Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych. 

12. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspie-

rające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w 

przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci 

płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania 

przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas 

przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, 
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wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.  

13. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich 

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunika-

cji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną 

prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne, wywołane np. 

oczekiwaniem na poznanie liter, skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w 

sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności zło-

żonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do 

wykonywania tych czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże proce-

sów. 

14. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli 

powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozu-

mienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapew-

niając mu zdrowy rozwój.  

15. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, za-

chęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opraco-

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

naukę w szkole. 

16. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola, w związku z sytuacją 

uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w 

przedszkolu z przyczyn niezależnych, dyrektor placówki organizuje realizację zadań 

przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tz „nauczanie 

zdalne”, którego zasady opisuje Regulamin pracy zdalnej Przedszkola Miejskiego nr 4 w 

Lublińcu.  

 

§ 21 

Ramowy rozkład dnia 

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 

przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono 

opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, 

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia. 

 

§ 22 

Zasady przyjęć do przedszkola 

 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasady powszechnej dostępności. 

2. Rekrutacja do przedszkola jest prowadzona przy wykorzystaniu systemu elektronicznego. 

3. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Lubliniec.  

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica. 

5. Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera: 
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1) imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL kandydata, a w przypadku braku nu-

meru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toż-

samość, 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiada-

ją, 

5) wskazanie kolejności wybranych przedszkoli publicznych, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego (kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych). 

6. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata następują-

cych kryteriów: 

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnospraw-

ność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzecze-

nie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-

litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żad-

nego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

5) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez 

organ prowadzący, 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 2–4, są składane w oryginale, w formie nota-

rialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu – zgodnie z 

art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – 

lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w formie kopii po-

świadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 

w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złoże-

nie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

9. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oko-

liczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 6, w terminie wyznaczonym 

przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza miasta Lublińca ze względu 

na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.  

10. Postępowanie rekrutacyjne jest etapowe. 

11. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie 

gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekru-

tacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1. wielodzietność rodziny kandydata, 

2. niepełnosprawność kandydata, 

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
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4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

12. Kryteria wskazane w ust. 11 mają taką samą wartość. 

13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym eta-

pie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są 

pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.  

14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

 

§ 23 

Komisja rekrutacyjna 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej w szczególności należy: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

§ 24 

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imio-

na i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 

kandydata. 

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty. 

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umiesz-

czenie na tablicy ogłoszeń przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej i najniższą liczbę punktów, która uprawnia do 

przyjęcia. 

5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany 

w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej. 

6. W terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
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przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekru-

tacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przed-

szkola. 

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od daty wystąpienia przez rodzica kan-

dydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy 

przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę 

punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania uzasadnienia. 

9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

o którym mowa w ust. 8, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania odwołania. Na roz-

strzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

Szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji do przedszkola określają przepisy odrębne.  

 

§ 25 

Arkusz organizacji przedszkola 

 

1. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz or-

ganizacji przedszkola. 

2. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii 

zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organiza-

cji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Ra-

dzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami or-

ganizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych 

reprezentatywnych w rozumieniu tejże Ustawy, zrzeszających nauczycieli. 

3. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii or-

ganu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor przedszkola, z 

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

określający organizację zajęć edukacyjnych.  

5. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów,  

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach, 

3) czas pracy poszczególnych oddziałów, 

4) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, 

5) ogólną tygodniową i roczną 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). 

https://sip.lex.pl/#_blank
https://sip.lex.pl/#_blank
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6) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, ubiegających się o 

wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku 

szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się 

najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 

 

 

 

Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

 

§ 26 

 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących 

nauczycielami.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych 

oraz ustawa Kodeks pracy. 

3. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu może być, za zgodą kuratora oświaty, za-

trudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowa-

nia, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do pro-

wadzenia danych zajęć. 

4. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych.  

5. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola w szczególności należy:  

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, 

które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;  

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;  

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;  

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych.;  

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia; 

6) zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 

szkodę; 

 7) przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 

8) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

6. Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ustala 

dyrektor przedszkola i w miarę potrzeb aktualizuje go na bieżąco w oparciu o aktualne 

przepisy. 

7. Dyrektor zobowiązany jest do zapoznania każdego pracownika ze szczegółowym zakresem 

obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym 

podpisem. 
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8. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:  

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym 

programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;  

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;  

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakoń-

czonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie informa-

cji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla rodziców; 

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;  

5) zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek 

oraz spacerów;  

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną i inną;  

7) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifi-

kacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowe-

go;  

8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę 

pomieszczeń;  

9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, 

wyrównawczych;  

10) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuń-

czej zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

11) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;  

12) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;  

13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kultu-

ralnym oraz rekreacyjno-sportowych;  

14) przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z uwzględnieniem po-

trzeb dziecka, w tym potrzeby ruchu;  

15) w celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nau-

czyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych 

w zakresie I etapu edukacyjnego;  

16) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności 

placówki.  

8. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomo-

cy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej oraz 

specjalistów, instytucji naukowo-oświatowych.  

9. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje 

kontakt z ich rodzicami w celu:  

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;  

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

3) włączania ich w działalność przedszkola.  

10.Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.  
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11. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie 

przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, 

zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.  

12. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich 

dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie 

dla zdrowia lub życia wychowanków.  

13. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi 

przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.  

14. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel jest zobowiązany złożyć oświadczenie o 

niekaralności karą dyscyplinarną a dyrektor zobowiązany jest do pozyskania informacji z 

centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych o niekaralności karą dyscyplinarną oraz 

informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.  

15. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 

nauczyciela lub obowiązkom wymienionym w art. 6 Karty Nauczyciela  

16. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych przez 

odrębne przepisy.  

17. Gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone, organ prowadzący 

przedszkole i dyrektor przedszkola są obowiązani z urzędu występować w obronie 

nauczyciela.  

 

 

 

§ 27 

Zadania nauczycieli 

 

1. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:  

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym 

programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;  

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;  

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakoń-

czonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie informa-

cji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla rodziców; 

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;  

5) zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek 

oraz spacerów;  

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną i inną;  

7) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifi-

kacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowe-

go;  

8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę 

pomieszczeń;  



30 

9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, 

wyrównawczych;  

10) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuń-

czej zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

11) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;  

12) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;  

13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kultu-

ralnym oraz rekreacyjno-sportowych;  

14) przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z uwzględnieniem po-

trzeb dziecka, w tym potrzeby ruchu;  

15) w celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nau-

czyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych 

w zakresie I etapu edukacyjnego;  

16) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności 

placówki.  

2. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomo-

cy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej oraz 

specjalistów, instytucji naukowo-oświatowych.  

3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje 

kontakt z ich rodzicami w celu:  

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;  

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

3) włączania ich w działalność przedszkola.  

4. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.  

5. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie 

przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, 

zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.  

6. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich 

dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie 

dla zdrowia lub życia wychowanków.  

7. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi 

przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.  

8. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel jest zobowiązany złożyć oświadczenie o 

niekaralności karą dyscyplinarną a dyrektor zobowiązany jest do pozyskania informacji z 

centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych o niekaralności karą dyscyplinarną oraz 

informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.  

9. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 

nauczyciela lub obowiązkom wymienionym w art. 6 Karty Nauczyciela  

10. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych przez 

odrębne przepisy.  

11. Gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone, organ prowadzący przed-

szkole i dyrektor przedszkola są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela.  
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12. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z 

obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpo-

wiada za jakość i wyniki tej pracy. 

13. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu 

dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nau-

czyciel w szczególności: 

1) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycz-

nymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna), 

2) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i za-

sady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trak-

cie zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posił-

ków), 

3) wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami, 

4) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,  

5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w 

momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie 

z zatwierdzonym harmonogramem, 

6) nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy 

nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, po-

moc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobec-

ność, 

7) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w ta-

kiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale, 

8) współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bez-

piecznego pobytu, 

9) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w 

oddziale (kontrakty). 

14. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady 

pedagogicznej: 

1) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, 

tygodnia, miesiąca, 

2) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji 

dzieci, 

3) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami 

proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podsta-

wą programową, 

4) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi 

przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogo-

da. 

15. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ra-

mach następujących form współpracy: 

1) uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przed-



32 

szkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu, 

2) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez: 

a) organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb i zajęć 

otwartych co najmniej dwa razy w roku, 

b) organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących in-

formacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze, 

c) przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych infor-

macji o rodzinie; 

3) uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach, 

4) prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej, 

5) informowania rodziców o bieżącym życiu oddziału i przedszkola, 

6) systematycznego eksponowania prac dzieci. 

16. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, 

dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wyko-

rzystywanie ich własnej inicjatywy. 

17. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie 

samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej 

o zasób jego własnych doświadczeń. 

18. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z 

organizacji pracy w placówce. 

19. Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie schodzenia się dzieci do 

przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do ich 

odbioru z przedszkola. 

§ 28 

Zadania pracowników administracyjno-obsługowych 

 

1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie 

sprawnego działania przedszkola, jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego 

otoczenia w ładzie i czystości. 

2. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzie-

ciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.: 

1) zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola, 

2) wspomaga nauczyciela w opiece nad dziećmi w salach zajęć, łazience, ogrodzie, na 

spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach, 

3. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 

4. Szczegółowe zadania i obowiązki dla poszczególnych pracowników administracji i obsługi, 

wynikające z niniejszego statutu i regulaminu pracy określają ich zakresy obowiązków, 

uprawnień i odpowiedzialności. 
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Rozdział VII 

Wychowankowie i ich rodzice 

 

§ 29 

Wychowankowie przedszkola 

 

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

rzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzo-

wym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi 

miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wy-

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

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 9 lat. 

4. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.  

5. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym 

dziecko kończy 8 lat. 

6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podsta-

wowej, w obwodzie, której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psycholo-

giczno-pedagogicznej. 

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani 

dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola. 

§ 30 

Prawa i obowiązki dzieci 

 

1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, 

w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-

wychowawczo-dydaktycznego poprzez: 

1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami 

dziecka i możliwościami placówki, 

2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie, 

3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu, 

4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgod-

nie z możliwościami percepcyjnymi dziecka, 

5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych, 

6) zaspokajanie potrzeb własnych, 

7) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań, 

8) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie, 

9) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,  

10) zabawę i wybór towarzysza zabawy, 

11) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 

12) wyrażanie własnych sądów i opinii, 
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13) poszanowanie godności osobistej, 

14) tolerancję, 

15) akceptację, 

16) zrozumienie indywidualnych potrzeb, 

17) poszanowanie własności, 

18) indywidualne tempo rozwoju, 

19) życzliwego i podmiotowego traktowania. 

 

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek: 

1) przestrzegania ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątania po skończonej 

zabawie i pracy, pilnowania swojej zabawki przyniesionej z domu),  

2) przestrzegania ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia, 

3) podejmowania prób ubierania i rozbierania się z pomocą osoby dorosłej (trzylatki i 

czterolatki), ubierania się, rozbierania się i wiązania sznurowadeł (pięciolatki i 

sześciolatki), samodzielnego posługiwania się sztućcami, nakrywania do stołu  

4) samodzielnego korzystania z toalety, 

5) przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej, 

6) wykonywania prac porządkowych na miarę swoich możliwości, 

7) szanowania wytworów własnych oraz innych dzieci, 

8) pełnienia dyżurów, 

9) godnego reprezentowania przedszkola w kontaktach ze środowiskiem. 

§ 31 

Wzmacnianie zachowań pozytywnych i niwelowanie zachowań niepożądanych 

 

1. Dziecko w przedszkolu może być nagradzane w szczególności poprzez: 

1) ustną pochwałą nauczyciela (indywidualną bądź na forum grupy), 

2) pochwałą do rodziców, 

3) pochwałą dyrektora przedszkola, 

4) nagrodą rzeczową. 

2. Konsekwencją zachowania niepożądanego dziecka, w odniesieniu do obowiązujących w 

przedszkolu zasad może być:  

1) ustna uwaga nauczyciela, 

2) odsunięcie od zabawy na krótki czas, 

3) odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, 

4) czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw, poprzez zaproponowanie innej 

aktywności. 

3.  W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych. 

4. Wychowankowie przejawiający zachowania niepożądane zagrażające zdrowiu innych 

dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli, którzy podejmują decyzję o: 

1) powiadomieniu dyrektora przedszkola, 

2) powiadomieniu rodziców dziecka, 

3) spotkaniu nauczycieli z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola w celu 

uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych, 
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4) skierowaniu dziecka, za zgodą rodziców, do poradni psychologiczno-pedagogicznej w 

celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, 

5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami. 

 

 

§ 32 

Współpraca nauczycieli z rodzicami 

 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziały-

wania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.  

2. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:  

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu 

wczesnej interwencji specjalistycznej;  

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres 

zadań realizowanych w przedszkolu.  

 

§ 33 

Prawa rodziców 

 

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:  

1) uzyskiwania i wymiany na bieżąco informacji na temat: możliwości rozwojowych dziecka, 

jego postępów, problemów, zachowania, stanu gotowości szkolnej oraz na temat pracy przed-

szkola;  

2) uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z roz-

wojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami;  

3) wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

przedszkola; 

4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i 

nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – Radę Rodziców;  

5) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej i 

wychowawczej. 

6) aktywnego angażowania się w życie przedszkola w szczególności poprzez uczestnictwo w 

zebraniach, konsultacjach, zajęciach otwartych, warsztatach i uroczystościach. 

 

 

 

§ 34 

Obowiązki rodziców 

 

1. W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców 

dziecka w szczególności należy:  

1) przestrzeganie niniejszego statutu, regulaminów, procedur obowiązujących w przedszkolu; 

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;  
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3) przyprowadzanie i odbieranie dzieci do i z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną 

przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo, zgodnie z ustalonymi zasadami i 

rozkładem dnia;  

4) terminowe uiszczanie odpłatności za żywienie dziecka w przedszkolu;  

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza 

niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;  

6) kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych i grupowych 

w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;  

7) przekazanie dyrektorowi przedszkola informacji o stanie zdrowia, stosowanej diecie i 

rozwoju psychofizycznym dziecka, o ile rodzice uznają te informacje za istotne;  

8) punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział w 

organizowanych zajęciach;  

9) nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im 

samym oraz innym dzieciom;  

10) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.  

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są 

obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.  

3. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

4. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu 

należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, w co najmniej 

50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.  

 

 

§ 35 

Formy współpracy z rodzicami 

 

1. W przedszkolu stosowane są w szczególności następujące formy współpracy z rodzicami:  

1) zebrania ogólne;  

2) zebrania grupowe;  

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami;  

4) zajęcia otwarte;  

5) wymiana informacji drogą elektroniczną;  

6) imprezy i uroczystości z udziałem rodziców;  

7) kącik dla rodziców.  

2. Zebrania ogólne z rodzicami organizowane są co najmniej jeden raz, a zebrania grupowe co 

najmniej dwa razy w roku szkolnym. 

 

 

 

§ 36 

Skreślenie dziecka z listy wychowanków 



37 

 

1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu 

dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 

1) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu oraz powtarzające-

go niepodporządkowywania się uchwałom i zarządzeniom organów wewnątrzprzed-

szkolnych. 

2) gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu innych. 

2. Skreślenia dziecka z listy wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrek-

tor przedszkola w drodze decyzji administracyjnej, stosując poniższe działania:  

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów 

statutu (za potwierdzeniem odbioru);  

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje dyrektora, nauczyciela z 

rodzicami;  

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. 

Sąd Rodzinny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu);  

4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nieprzestrzegania zapisów 

statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka lub zachowań dziecka 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych;  

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy 

wychowanków;  

6) pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o skreśleniu z listy,   
7) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do 

odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od 

pisemnego powiadomienia z uzasadnieniem;  

8) po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków co jest 

równoznaczne z rozwiązaniem umowy zawartej między rodzicami/opiekunami prawnymi, 

a przedszkolem;  
3. Skreślenie z listy wychowanków nie obejmuje dzieci 6-letnich realizujących obowiązek  

     przedszkolny. 

 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 37 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – 

nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał 

Rady Pedagogicznej. 

3. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest 

poprzez: 

1) umieszczenie na BIP, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola, 

2) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola. 

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

5. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.  
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6. Księga skarg i wniosków znajduje się w gabinecie dyrektora. 

 

§ 38 

 

Uchwalono uchwałą nr 5/2020/2021 podczas zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2020 

roku.  

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

   

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej                                      

                                                                                Dyrektor Przedszkola  

        

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


