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Statut Publicznego Przedszkola w Czernichowie został opracowany i uchwalony na podstawie 

następujących aktów prawnych: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997r. Nr 78, 

poz. 483). 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, 

poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz 

Dz. U. Nr 80, poz. 542 z 11 kwietnia 2007 r.). 

 Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, 

Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz.2081 i Nr 228, poz. 2258 z 2004 r. Nr 

96, poz. 959 i nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1379, Nr 179, 

poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526) zwana Kartą Nauczyciela. 

 Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2002 r., Nr 10, poz. 96 

z 2003 r. Nr 146, poz. 1416 z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz 

Dz. U. Nr 35 poz 222. 

 Konwencja o prawach dziecka ratyfikowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej dnia 30 

kwietnia 1991 (Dz. U. Nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta      

      Nauczyciela oraz postępowaniu w sprawie nieletnich (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 917). 

 Rzoporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania pomocy 

      psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach. 

 

 

Statut respektuje zasady zawarte w naukach pedagogicznych, przepisy prawa, a takżę 

zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Deklaracji Praw 

Dziecka ONZ. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ I  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Przedszkole w Czernichowie jest samorządowym przedszkolem publicznym. 

2. Siedzibą przedszkola są pomieszczenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w 

    Czernichowie. 

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina w Czernichowie z/s w Tresnej  

    ul. Żywiecka 2. 

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w  

    Bielsku - Białej ul. Piastowska 44. 

5. Przedszkolem kieruje dyrektor zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o systemie 

    oświaty i przepisami wydanymi na jej podstawie. 

6. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czernichowie 

Publiczne Przedszkole w Czernichowie 

34 - 311 Czernichów, ul. Turystyczna 8 

pow. żywiecki, woj. śląskie 

tel. (33) 866 12 12 

NIP 553 - 17 - 49 - 325 

REGON 072357507 

 

§ 2 

 

Przedszkole działa na podstawie: 

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 95 poz. 425 z 1991 roku 

                z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy. 

 2. Aktu założycielskiego. 

 3. Niniejszego Statutu. 

 



§ 3 

 

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok. 

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez ogran prowadzący na wniosek dyrektora, Rady  

    Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego. 

3. Przedszkole pracuje w godzinach 700 - 1600, w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

4. Czas pracy przedszkole wynosi 9 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na 

    realizację podstawy programowej. 

5. Na wniosek dyrektora i Komitetu  Rodzicielskiego organ prowadzący ustala co rok dzienny 

    czas pracy przedszkola oraz czas przeznacony na realizację podstawy programowej 

    wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie. 

 

§ 4 

 

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez: 

 1) Gminę Czernichów 

 2) Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu. 

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami 

    o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. 

 

§ 5 

 

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy 

    programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej i 

    Sportu. 

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację  

    podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą 

    Rady Gminy Czernichów. 

3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty, o której  

    mowa w § 5 pkt 2. 

 1) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej cały miesiąc, opłaty 



                stałej się nie pobiera. 

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady 

    odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w 

    porozumieniu z rodzicami.  

5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy 

    dzień nieobecności dziecka z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka. 

6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku 

    każdego miesiąca. 

7. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez  

    dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnienim zasad ochrony  

    zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań  

    rodziców (prawnych opiekunów). 

8. Przedszkole na życznie rodziców może organizować naukę religii. 

9. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o któym mowa w § 5 pkt 8 

    określają przepisy. Kataecheza w szkole z 14 kwietnia 1992 roku rozp. MEN DzU Nr 36 

    poz. 155. 

10. Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach  

      dodatkowych (zajęcia muzyczne, język obcy, itp.) 

11. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w 

      szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. 

      Zajęcia  finansowane są w całości przez rodziców. 

12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, 

      nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynoasi ok. 15 minut 

      dla dzieci 3 - 4 letnich i ok. 30 minut dla dzieci 5 - 6 letnich. 

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

14. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy. 

15. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę    

      publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczonych na  

      realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie może być wyższa niż  

      1 zł. za godzinę zajęć. 

16. Sieć publicznych przedszkoli, wraz z publicznymi przedszkolami i publicznymi innymi     



  formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, publicznymi innymi formami 

wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez gminę, niepublicznymi przedszkolami 

oraz niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, zamieszkałym na 

obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Droga dziecka 

spełniającego obowiązek przedszkolny, z domu do publicznego przedszkola, publicznej innej 

formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola albo niepublicznej innej 

formy wychowania przedszkolnego, w których gmina zapewniła warunki spełniania tego 

obowiązku, nie powinna przekraczać 3 km.  

17. Jeżeli droga, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i 

opieki w czasie przwozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środ kami 

komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania przedszkola 

 

§ 1 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach  

    wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania  

    przedszkolnego, koncentrując sie na: 

 1) wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i  

     możliwościamirozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i  

                przyrodniczym. 

 2) udzieleniu dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, wskazując, gdzie 

                rodzice mogą skorzystać z pomocy fachowej specjalistów. 

 3) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  

                językowej i religijnej. 

 4) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości  

                przedszkola. 

 5) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowniu dzieci,  

                rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu  

                wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej. 

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących  

    obszarów edukacyjnych: 

 1) Pozanawanie i rozumienie świata i siebie 

 2) Nabywanie umiejętności poprzez działanie 

 3) Odnajdywanie swojego miejsca w grupie róweiśniczej, wspónocie 

 4) Budowanie systemu wartości 

3. Dzialania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na: 

 1) zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i  

     zdrowym środowisku 

 2) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie rónych  

     szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu 

 3) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,  



                podejmowania odpowiedzialności za siebei i za najbliższe otoczenie 

 4) rozwijaniu wrażliwości moralnej 

 5) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących  

     w otoczeniu dziecka  - w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i  

      technicznym 

 6) rozbudzeniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i   

                wyrażania własnych myśli i przeżyć 

 7) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,  

     fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej 

 8) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego  

      postępowania  i zachowań prozdrowotnych. 

4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i  

    bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej. 

5. Nauczyciel może zaproponować włsany program wychowania przedszkola. Może również 

    zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dodatkowymi zmianami.  

    Program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest ] 

    przeznaczony.  

 

§ 2 

 

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i 

    ukierunkowanie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możiwościami 

     rozwojowymiw relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym. 

2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu  

    wychowania przedszkolnego lub programu autorskiego zatwierdzonego w trybie  

    przewidzianym przepisami prawa. 

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju 

    placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych  

    oddziałów przedszkolnych. 

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut 

5. Co namniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę. w tym czasie dzieci bawią się w  

     swobodny sposób przy niewielkim udziale nauczyciela. Co najmniej 1/5 czasu spędzaja w  



    ogrodzie, na boisku, itp. Organizowane mogą być tam zajęcia sportowe, gry i zabawy  

     ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze. Najwyżej 

     1/5  czasu pobytu dziecka w przedszkolu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne,  

     realizowane wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego. Nauczyciel może 

     dowolnie zorganizować pozostały czas - 2/5 pobytu dziecka w przedszkolu. W tej puli czasu  

     mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.  

 

 § 3 

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do 

    wieku dziecka i jego  możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem 

    istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 

 1) zapewnia bespośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz 

                w trakcie zajęć poza terenem przedszkola 

 2) zapewnia dzieom pełne poczucie bepieczeńswta, zarówno pod względem fizycznym,  

                jak i psychicznym 

 3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ 

 4) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami 

                specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc. 

 

 § 4 

 

1. W ramach posiadanych możlwiości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich 

    rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez: 

 1) diagnozowanie środowiska wychowanków, 

 2)  pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i  

                 placówce polega na rozpoznawaniu i  zaspokajaniu indywidualnych potrzeb  

                 rozwojowych i edukacyjnych  ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych  

                 możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

   a)  z niepełnosprawności; 

   b)  z niedostosowania społecznego; 



   c)  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

   d)  ze szczególnych uzdolnień; 

   e)  ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

   f)  z zaburzeń komunikacji językowej; 

   g)  z chororby przewlekłej; 

   h) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 

   i)  z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

                           rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

  k) z trudności adaptacyjnuch związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

                            środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

                            granicą 

 3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka, 

 4) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

 5) wspieranie dziecka uzdolnionego, 

 6) podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu 

     wychowawczo - dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

 7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków,  

     nauczycieli i rodziców, 

 8) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

      dzieci, 

 9)  udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych,  

     wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych 

    potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności, 

          10) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

          11) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców, 

          12) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na  

    celu stymulowanie psychicznego  rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności  

    do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną. 

3. Zadania o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z: 



 1) rodzicami, 

 2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, 

 3) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, 

 4) innymi przedszkolami, 

 5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu może być udzielona na 

    wniosek: 

 1) rodziców, 

 2) nauczyciela, 

 3)  poradni psychologiczno - pedagogicznej lub  innej poradni specjalistycznej. 

5.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z   

     inicjatywy: 

 1) ucznia; 

 2) rodziców ucznia; 

 3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 

 4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących  

                zajęcia z uczniem; 

 5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

 6) poradni; 

 7) asystenta edukacji romskiej; 

 8) pomocy nauczyciela; 

 9) pracownika socjalnego; 

 10) asystenta rodziny; 

 11) kuratora sądowego. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom 

uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów. 

7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest 

dobrowolne i nieodpłatne. 



8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom 

nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w 

przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w 

szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci 

pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”. 

9. W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 

 1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

 2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,  

                socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

 3) porad i konsultacji. 

10. W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana  

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

11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 8. 

12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

13. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 4. 

14. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się 

dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

15. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w 

szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może 

       przekraczać 8. 

 

 



 § 5 

 

1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia  

     poradni psychologiczno - pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego 

     i stan zdrowia. 

 

 § 6 

 

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece: 

 1) jednego nauczyciela w przypadku 5 - godzinnego czasu pracy oddziału, 

 2) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej  5 - godzinnego czasu pracy oddziału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ III 

Organy przedszkola 

 

 § 1 

 

1. Organami przedszkola są: 

 1) Dyrektor przedszkola, 

 2) Rada Pedagogiczna, 

 3) Rada Rodziców. 

2. Rada pedagogiczna, Komitet Rodzicielski uchwalają regulaminy swojej działalności, które  

    nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

 

 §2 

 

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący. 

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. 

    Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i  

    pracowników obsługi i administracji. 

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także  

    bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez  

    przedzkole poza obiektem do niego należącym: 

  1) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i  

                            nauczycielom, w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole. 

4. Zadania dyrektora są następujące: 

 1)  kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

 2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

 3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do harmonijnego  

                 rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

 4) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, 

 5) ustalenie i opracowanie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z  

                uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców  



                (opiekunów prawnych), 

  7) przygotowanie i opracowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do  

     zatwierdzenia organowi prowadzącemu, 

 8) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady  

     Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

 9)  wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej niezgodnych z  

                 przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy, 

          10) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za 

     ich prawidłowe wykorzystanie, 

          11) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola,  

      zgodnie z odpowiednimi przepisami, 

          12) organizowanie admisnistracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, 

          13) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i 

      kontrolującymi, 

          14) kierowanie polityka kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz 

     innych pracowników przedszkola, 

          15) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem  

     zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną, 

          16) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania  

      rozwoju dziecka, 

          17) organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w  

      porozumieniu z organem prowadzącym, 

18) o przyjęciu dziecka  do publicznego przedszkola w trakcie roku szkolnego , decyduje 

dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych  obwodzie 

przedszkola, które są przyjmowane z urzędzu, 

           19) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami  

      Kodeksu Pracy, BHP i PPOŻ, 

           20) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju, 

           21) koordynacja wspóldziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego 

                 działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi, 

           22) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, 



           23) prowadzenie domunentacji kancelaryjno - archiwalnej i finansowej zgodnie z  

      obowiązującymi przepisami, 

          24) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

          25) zespół tworzy dyrektor przedszkola, szkoły i placówki: 

  a) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

                           orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego  

                           przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego  

                           nauczania lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni  

                           specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii; 

  b) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii w.w. - niezwłocznie po  

                            przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub  

                            specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą  psychologiczno –  

                            pedagogiczną. 

          26) dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, wyznacza osobę koordynującą pracę  

                 zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba; 

          27) dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, na podstawie zaleceń zespołu ustala dla  

                 ucznia  formy,  sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

                oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.  

                Wymiar godzin zajęć, ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora  

                szkoły; 

         28) o ustalonych dla ucznia  formach, sposobach i okresie udzielania uczniowi pomocy    

                psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy  

                pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, szkoły i placówki niezwłocznie  

                informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia; 

       29)  Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopyszcza do użytku 

w danym przedszkolu, przedstwaiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli 

program wychowania przedszkolnego. Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu 

programy nauczania stanowią zestaw programów nauczania. Dyrektor przedszkola jest 

odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy 

programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego; 

        30) Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola i  



               innej formy wychowania przedszkolnego, przekazywane przez dyrektora przedszkola  

               lub szkoły, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, zgodnie z przepisami   

               zawierają: 

  a) imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka, a w    

                            przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego  

                            dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

  b) imiona i nazwiska rodziców; 

  c) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka; 

        31) Zgromadzone dane, o których mowa w rozdz. III § 2 pkt 4 ppkt 30, są  

               przechowywane przez okres dwóch lat od dnia przekazania tych informacji; 

     32) Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z 

wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych 

podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu lub tej innej 

formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy 

wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę – także dyrektor szkoły, 

informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne 

publiczne przedszkole albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo 

niepubliczne przedszkole niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, które 

mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) innego publicznego przedszkola albo publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, albo niepublicznego przedszkola albo niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio 

przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których 

ubiegali się rodzice dziecka. 

   33) Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz nauczyciele prowadzący 

zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 

są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko 



mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku odpowiednio w przedszkolu lub w 

innej formie wychowania przedszkolnego, oraz o zmianach w tym zakresie.  

      34) Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola,  

do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez  

dziecko odpowiednio obowiązku przedszkolnego, poza przedszkolem lub inną formą 

wychowania przedszkolnego.  

       35)  Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego  

           prowadzonej przez gminę – także dyrektor szkoły podstawowej, organizuje indywidualne 

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem 

prowadzącym.  

   36) wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej Dyrektor przedszkola ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które 

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

       37) Dyrektor przedszkola lub placówki, planując  udzielanie uczniowi pomocy  

             psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim  

             uczniem oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami  

             grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub  

             innymi osobami. 

5. W wykonaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą 

    Rodziców i rodzicami, a w szczeglności: 

 1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami 

                przedszkola, 

 2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizauje spotkania negocjacyjne 

     zainteresowanych organów przedszkola, 

6. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

    dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za  

    wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją. 

7. Dyrektor przedszkola podeaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca danego roku  

    szkolnego, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które 

    będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

8. Dyrektor raz w roku dokonuje kontroli zapewniena bezpiecznych i higienicznych warunków 



    korzystania z obiektów należących do przedszkola. 

 

 § 3 

 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. 

2. W skład Rady Pedagigicznej wchodzą: Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i  

    wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole i przedszkolu.. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest  

    odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania  

    zgodnie z regulaminem rady. 

5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

 1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego 

     zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia Komitetowi Rodzicielskiemu, 

 2) opracowanie programu rozwoju placówki, 

 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w  

      przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Komitet Rodzicielski, 

 4) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, 

 5) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach, 

 6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy, 

 7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

 1) projekt planu finansowego przedszkola, 

 2) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli, 

 3) organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu 

     tygodnia, 

 4) propozycje dyrektora w sprawach przedszkola, w sprawach przydziału nauczycielom  

     stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

     zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych. 

8. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem 



    przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego. 

9. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z 

    inicjatywy przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego, organu prowadzącego albo co  

    najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

10. W zebranaich Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

     przez jej przewodniczącego za zgodą lubna wniosek rady pedagogicznej. 

11. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co  

      najmniej połowy liczby jej członków. 

12. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane. 

13. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i  

      spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być  

      udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. 

14. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do roztrzygania ewentualnych spraw  

      i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji. 

15. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna 

      z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór  

      pedagogiczny. 

16. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w  § 3  

        pkt 5. 

 

 § 4 

 

1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola, który reprezentuje ogół rodziców  

    dzieci uczęszczających do przedszkola. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi co namniej 7 przedstawicieli reprezentujących  

    poszczególne oddziały. 

3. Członkowie Rady Rodziców wybierani są każdego roku na pierwszym zebraniu rodziców. 

4. Na zebraniu dyrektor zapoznaje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z 

    zasadami rady, wręcza im te zadania na piśmie, zbiera pokwitowania obecności i zadań. 

5. Przedstawicieli oddziałow do Rady Rodziców, rodzice wybierają w tajnym głosowaniu. 

    Wybór następuje większością głosów. 



6. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (ojciec, matka lub opikun prawny). 

7. Dopuszcza się wybieranie osób nieobecnych, które wcześniej złożyły deklarację do pracy  

    w charakterze członka Rady Rodziców. 

8. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców. 

9. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu  

    prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i  

    opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. 

10. Do do kompetencji Rady Rodziców należy: 

   1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i 

                  programu profilaktycznego, 

  2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki, 

   3) opiniowanie programu i harmonogramu efektywności kształcenia lub wychowania 

                  w placówce. 

11. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szklnego nie uzyska  

      porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i programu 

      profilaktycznego, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem  

      sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ten obowiązuje do uchwalenia programu 

      przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

12. W celu wspierania działalności statutowej placówki, Rada Rodziców może gromadzić  

      fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

 

 § 5 

 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który 

    zapewnia każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w  

    ramach swoich kompetancji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając 

    zakresy kompetencji tych organów. 

 



 § 6 

 

1. Podstawaową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci  

    zgrupowanych wg. zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potzreb, zainteresowań,  

    uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

    organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.  

4. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego 

    zatwierdza organ prowadzący przedszkole. 

5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: 

 1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów 

 2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych 

 3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

     prowadzący 

 4) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym. 

6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora placówki, na wniosek rady 

    pedagogicznej, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania  

    zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań  

    rodziców. 

7. Na podstawieramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym 

    oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnienim potzreb 

    i zainteresowań dzieci. 

8. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 45. 

9. W przedszkolu łącznie są 2 oddziały, w tym oddział dzieci 6 - letnich. 

10. Liczba oddziałów zbliżonyc wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych 

      placówki może ulegać zmianie. 

11. Do realizacji celów statutowych przedszkole poasiada: 

   1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów ( I, II) 

   2) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze 

   3) kuchnię 



   4) szatnię dla dzieci. 

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

      dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 

13. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt 

      dzieci w ogrodzie. 

14. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie. 

15. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne fromy krajoznawstwa i  

      turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,  

      zainteresowań i potrzeb dzieci.  

 

 § 7 

 

1. Dzieci powinny być przyprowadzne i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców  

    (opiekunów prawnych), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców. 

2. Pisemnie upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej  

    przez rodziców. 

3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu  

    tożsamości.  

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  

    dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

5. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby  

    posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było  

    wcześniej osobiście bądź telefonicznie. 

6. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 1600 

 

 § 8 

 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu  

wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia 

postępowania rekrutacyjnego. 



3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i  

    kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy  

    wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej  

     placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych   

     lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów  

     przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.  

4.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w rozdz.   

     III  § 8 pkt 4 , niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej  

     formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są  

     brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 1) wielodzietność rodziny kandydata; 

 2) niepełnosprawność kandydata; 

 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

5.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  

     rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana     

     publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na  

     drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez  

     organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb  

     dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie  

     wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, 

     oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do  

     potwierdzenia tych kryteriów. 

6.  Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania  

     przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce  

     oświatowo - wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub  

     kwalifikacyjny kurs zawodowy, zwany dalej „wnioskiem”, składa się odpowiednio do  

     dyrektora: 



 1) wybranego publicznego przedszkola lub wybranej publicznej szkoły, a w  

               przypadku wyboru publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – do  

               dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej; 

 2) publicznej placówki oświatowo-wychowawczej – na wybrane zajęcia w tej placówce; 

 3) publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie   

                pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 

 4) publicznej placówki lub publicznego ośrodka prowadzących kształcenie ustawiczne w  

                formach pozaszkolnych – na wybraną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego; 

 5) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego ośrodka prowadzących  

                kwalifikacyjne kursy zawodowe – na wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

 6) wybranej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej. 

7. Wniosek zawiera: 

 1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku  

               braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu  

               potwierdzającego tożsamość; 

 2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego –  

                imiona rodziców; 

 3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata  

               pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata; 

 4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w  

               przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer  

               telefonu kandydata, o ile je posiadają; 

 5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych  

               form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od  

               najbardziej do najmniej preferowanych. 

8.  Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i publicznych innych form  

     wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne  

     miejsca w publicznym przedszkolu lub w publicznej innej formie wychowania  

     przedszkolnego. 

9.  Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania  

     przedszkolnego oraz publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech  



     wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania  

     przedszkolnego albo publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość  

     składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych  

     innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół. 

10.  We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych  

      form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do  

      najmniej preferowanych. 

11. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych innych form  

      wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza  

      komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor  

      wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

12.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

 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. 

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

      kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i  

      nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu  

      kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania  

      przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce  

      oświatowo - wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na  

      kwalifikacyjny kurs zawodowy.  

14. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej  

      innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia  

      w publicznej placówce oświatowo - wychowawczej,na kształcenie ustawiczne w formach  

      pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli w wyniku postępowania  

      rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

15. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym 



      miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania 

      przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Listy zawierają imiona i  

      nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę  

      punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

16.  Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji  

       umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

17. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  

      kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do  

      komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  

      kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania 

      przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce  

      oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie  

      ustawiczne w formach pozaszkolnych. 

18. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  

      lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy  

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

      punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

19.  Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego  

       przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia  

       komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

20.  Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje  

       odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania  

       odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej  

       szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego. 

21.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, publiczna  

      inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal  

      dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki przeprowadza  

      postępowanie uzupełniające. 

22.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego  

       poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

 



 § 9 

 

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z  

    listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 

 1) zalegania z odpołatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w  

                przypadku dziecka 6 - letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do  

        innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, 

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

                przedszkola, 

 3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu. 

 

 § 10 

 

1. Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami Szkoły: 

 1) Szkoła tworzy warunki do rozwiązywania sporów pomiędzy organami 

                Szkoły, 

 2) Do rozwiązywania sytuacji konfliktowych powołuje się komisję rozjemczą, w  

     skład której wchodzą przewodniczącyc i dwóch przedstawicieli organów  

     Szkoły. 

 3) Przedstawiciele organów wybierani są w drodze głosowania tajnego. 

 4) Wniosek o rozstrzygnięcie konfliktu składa się na piśmie do Dyrektora Szkoły, 

 5) Komisja rozjemcza zbiera się w ciągu trzech dni od daty wpłynięcia wniosku. W  

    skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu organu kolegialnego, 

 6) W  rozwiazywaniu sporów: Rada Rodziców - Dyrektor i Rada Rodziców - Rada  

     Pedagogiczna nie uczestniczą przedstawiciele uczniów, 

 7) O sposobie rozstrzygnięcia sporu powiadamia się strony w formie pisemnej, 

 8) Od decyzji komisji rozjemczej przysługuje stronom prawo odwołania w ciągu 7  

      dni, odwołanie składa sie do dyrektora, 

 9) W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu przez komisję rozjemczą przysługuje stronom 

      prawo do złożenia odwołania do organu prowadzącego lub organu sprawującego 

     nadzór pedagogiczny nad Szkołą. 



        10) Decyzja podjęta przez organ prowadzący lu organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

    jest ostateczna. 

        11) W sprawach konfliktowych dot. uczniów ustala się następujący tryb rozwiązania  

    sporu: 

  a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu  

      Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy lub  

      bezpośrednio do wychowawcy lub wyrbranego nauczyciela, 

  b) Przewodzniczący Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Opiekunem 

      Samorządu Uczniowskiego, przedstawia sprawę właściwemu nauczycielowi 

      lub wychowawcy, 

  c) Właściwy nauczyciel lub wychowawca z przedstawicielem  Samorządu  

      Uczniowskiego rozstrzyga spór, 

  d) Sprawy rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora Szkoły, którego  

      decyzje są ostateczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IV 

Wychowankowie przedszkola 

 

 § 1 

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do  

    przedszkola dziecko, które ukończyło 2, 5 roku. 

3. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może 

    uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku  

    kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. 

4. Do przedszkola przymowane są również dzieci niepełnosprawne pod warunkiem  

    przedstawienia przez rodziców orzeczenia kwalifikacyjnego poradni psychologiczno -  

    pedagogicznej. 

5. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Prawa Dziecka, a  

    w szczególności do: 

 1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego 

     zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

 2) szcunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 

 3) ocgrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

 4) poszanowania jego godności osobistej, 

 5) poszanowania własności, 

 6) opieki i ochrony, 

 7) partnerskiej rozmowy na każdy temat, 

 8) akceptacji jego osoby. 

6.   Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego   

      przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V 

Rodzice 

 

 § 1 

 

1. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola przenoszą swoje prawa i obowiązki, a więc  

    część władzy rodzicielskiej, na odpowiednio do tego przygotowanych pedagogów.  

    Przedszkole ponosi zatem odpowiedzialność oraz sprawuje opiekę nad dzieckiem. 

2. Do podstawowych obowiązków należy: 

 1) przestrzeganie niniejszego statutu, 

 2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 

 3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,, podjętych w ramach ich 

                kompetencji, 

 4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców. Poza rodzicami 

     dziecko można powierzyć wyłącznie osobie pełnoletniej na podstawie pisemnego 

     upoważnienia, 

 5) dziecko z przedszkola można wydać osobie, która posiada pełną zdolność do czynności  

      prawnych. Zgodnie z art. 11 Kodeksu Cywilnego pełną zdolność do czynności  

     prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności, 

 6) terminowe uiszczenie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 

 7) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne  

     zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i choroach zakaźnych, 

 8) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi są obowiązani do dopełnienia czynności  

      związanych ze zgłoszeniem dziecka do przdeszkola lub oddziału przedszkolnego 

        zorganizowanego w szkole podstawowej, 

 9) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, 

          10) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły  

     podstawowej, w obwodzie w którym dziecko mieszka, realizacji obowiązku rocznego 

     przygotowania przedszkolnego, 

         11) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu - przypadku  

                dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym, 



         12) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy, na  

     terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania 

     obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie, 

        13) przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć  

     nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca 50% w przedszkolu  

     lub oddziale przedszkolnym, 

          14) rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny  lub obowiązek nauki poza  

      przedszkolem na podstawie zezwolenia obowiązani są do zapewnienia dziecku  

                 warunków nauki określonych w tym zezwoleniu; 

          15) w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, publicznej  

                innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce  

                odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo - wychowawczych rodzic     

                dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego  

                za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym  

                dziecka. 

3.  Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej  

     formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o  

     kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie  

     wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia  

     postępowania rekrutacyjnego.  

 

 § 2 

 

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

    wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Rodzice mają prawo do: 

 1) zapozniania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy  

                   przedszkola i planów pracy w danym oddziale, 

 2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 

 3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w  

     rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod  



     udzielania dziecku pomocy, 

 4) wyrażania i przeazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków  z  

     obserwacji pracy przedszkola, 

 5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi  

     prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje 

     przedstawicielstwa, Komitet Rodzicielski. 

3.  Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu. 

 

 § 3 

 

1. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otzrymać na 

    zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Komitetu Rodzicielskiego. 

 

 § 4 

 

1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na teamty wychowawczego 

    organizaowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek  

     rodziców lub nauczycieli. 

 

 § 5 

 

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami: 

 1) zebrania grupowe, 

 2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, 

 3) kąciki dla rodziców, 

 4) zajęcia i dni otwarte. 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

Nauczyciele i inni pracownicy 

 

 § 1 

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z  

    dziećmi w wieku przedszkolnym: 

 1) w uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą 

     kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć  

     rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora  

                przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. 

 

2. Nauczyciel obowiązany jest: 

 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz  

     podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,  

     w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć 

      organizowanych przez przedszkole, 

 2) wspierać każde dziecko w jego rozwoju, 

 3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

 4) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności 

      sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 

 5) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą  

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

     światopoglądów. 

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 

 1) planowanie i prowadzenie parcy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z  

      obowiązującym programem, ponosznenie odpowiedzialności za jej jakość; 

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

 3) zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu 

                poznania mozliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych 

                obserwacji. Zadaniem nauczycieli jest także przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej 



                w roku szkolnym poprzedzającym termin możliwoego rozpoczęcia przez dziecko  

                nauki w szkole. Celem diagnozy jest gromadzenie informacji, które mogą pomóc  

                rodzicom, aby poznali stan gotowości swojego dziecka, nauczycielom przedszkola 

                przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego wspomagania rozwoju dziecka, 

                pracownikom poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

 4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

 5) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w  

     w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.; 

 6) uwzględnianie w planowaniu pracy tematyki dot. kształtowania czynnych postaw 

     wobec własnego zdrowia i zdrowia innych; 

 7) uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo, a w tym: 

  a) wdrażania do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa, 

  b) nabywania umiejetności przewidywania skutków swoich działań, 

  c) kształtowania pojęcia obcy, 

  d) wdrażania umiejętności zachowania wobec zaistniałego zagrożenia, 

 8) organizaowanie zajęć, spacerów i wycieczek w miejscach niezagrażających 

      bezpieczeństwu podopiecznych, zgodnie z obowiązującycmi przepisami; 

 9) zagospodarowanie sali zajęć zgodnie z obowiązującymi normami dopuszczejącymi do  

     użytku poszczególny sprzęt; 

        10) gromadzenie i wykorzystywanie w czasie zajęć pomocy dydaktycznych  

               niezagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci; 

         11) podejmowanie działań eliminujących zachowania agresywne wśród dzieci; 

         12) konsekwentne egzekwowanie od rodziców (prawnych opiekunów) ustalonych  

    zasad odbierania dzieci z przedszkola; 

        13) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno -  

                pedagogiczną, zdrowotną itp.; 

         14) planowanie włsanego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich 

       kwalifikacjizawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach  

      doskonalenia zawodowego; 

         15) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o  

      estetykę pomieszczeń; 



         16) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 

         17) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i  

      nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do 

      znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania  

      przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dot.  

      dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

         18) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawaczej i  

      opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

          19) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących; 

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

          21) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,  

                 kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym; 

          22) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola,  

                 wynikających z bieżącej działalności placówki. 

4. Nauczyciele, wychowawcy grupy wychowawczej oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i   

    placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: 

 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  

          możliwości psychofizycznych uczniów, szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie  

          sposobów ich zaspokojenia, w tym: 

  a)  w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną  

                            gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

 2) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie  

                uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwojeń zainteresowań i  

                uzdolnień ucznia. 

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

    wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciel,  wychowawca grupy  

    wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły  

    lub placówki. 

6.  Planowanie i koordynowanie udzielania  pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi  

    w przedszkolu, szkole i placówce jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli,  

    wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem,  



    zwanego dalej zespołem: 

 1)  Do zadań zespołu należy: 

   a)  ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy  psychologiczno – 

                  pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

                            możliwości psychofizyczne, w tym szczególnie uzdolnienia; 

   b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy  

                             psychologiczno – pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb    

                             rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w 

                            przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię – także z  

                            uwzględnieniem  zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii. 

  2)  zespół może określić zalecane formy,  sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy  

                  psychologiczno – pedagogicznej także na podstawie informacji zawartych w karcie  

                 indywidualnych potrzeb ucznia, przekazanej przez przedszkole lub szkołę, do której  

                 uczeń uczęszczał. 

  3)  zespół, na podstawie ustalonych przez  dyrektora przedszkola, szkoły i placówki  

                 form, sposobów i okresu udzielania uczniowi  pomocy psychologiczno –  

                 pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą  

                 realizowane, opracowauje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o  

                 potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających zawierający: 

   a)  cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga  pomocy  

                             psychologiczno   – pedagogicznej; 

   b) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów 

                             udzielania uczniowi  pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

   c)  metody pracy z uczniem; 

   d)  zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu                       

             nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  

             możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie  

             warunków oceniania, klsyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  

             przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

  e)  działania wspierające rodziców ucznia; 

   f)  w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno –  



                             pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami  

                            doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi  

                            instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

  4)  Zespół dokonuje oceny efektywności  pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

                  udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: 

   a)  danej formy  pomocy psychologiczno – pedagogicznej – po zakończeniu jej 

                             udzielania; 

   b)  pomocy psychologiczno – pedagogicznej udxzielonej w danym roku szkolnym                     

                             -  przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły lib placówki,  

                              na kolejny rok szkolny. 

  5)  Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

  6)  Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb; 

  7)  Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu. 

7. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 

    nauczyciela lub obowiązkom. 

8. Nauczyciele dokonują wyboru programów nauczania i podręczników spośród programów i 

podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Programy nauczania mogą obejmować 

treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych dla danych zajęć 

edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Programy nauczania powinny 

być sostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, dla których są przeznaczone. 

9. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 

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

                 indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  

                 uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych  

                 stron uczniów; 

 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu  

                 rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

 3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych  

                 potrzeb; 

 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i  

                 młodzieży; 



 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania   

                 oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

 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 uczniów; 

 8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w  

                 udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

10. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 

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

                ustalenia stanu mowy uczniów; 

 2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w   

                zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

 3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń  

                komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

 4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów   

                w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami  

                rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

 2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze  

                terapeutycznym 

 3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom  

               edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

 4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

                w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 § 2 

 

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

    kontakt z ich rodzicami w celu: 



 1) poznania i ustalenia potzreb rozwojowych ich dzieci, 

 2) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, 

 3) włączenia ich w działalność przedszkola. 

 

 § 3 

 

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze  

    strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji  

    naukowo - oświatowych. 

 

 § 4 

 

1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno - obsługowych: 

 1) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i osługi; 

 2) ich podstawowych zadaniem jest zapewnieni sprawnego działania przedszkola jako 

      instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, 

 3) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki 

      i wychowania dzieci, 

 4) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie  

                stwarzania warunków zapewniających bezpieczny pobyt dziecka na terenia placówki, 

 5) szczegółowy  zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola. 

2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 

 

 § 1 

 

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

    dzieci, nauczycieli, rodziców,  pracowników administracji i obsługi. 

 

 § 2 

 

1. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone poprzez uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

 § 3 

 

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

 1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń, 

 2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola. 

 

 § 4 

 

1. Regulaminy działalności uchwalane przez organy działające w przedszkolu nie mogą być 

    sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 

 

 § 5 

 

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

 

 § 6 

 

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

 

 



 § 7 

 

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia 

 

  Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  

  w dniu ..................................... 

 

  Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia ..................................... 

 

 

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

                 (Dyrektor przedszkola) 

 

 

 

 

 

 

 

 


