STATUT
Przedszkola Publicznego
w Popielowie
Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 7 /2017/18 z dnia 29.11.2017r.

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 356 )
3. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez
przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym ( Dz.U. z 2017r., poz.1627 )
4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 z późn.
zm.)
5. Uchwały Nr XXII/173/2016 Rady Gminy w Popielowie z dnia 29.12.2016r. w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Popielów.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
1. Przedszkole Publiczne w Popielowie zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Popielowie przy ulicy Powstańców 26
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Popielów.
4. Siedziba Gminy znajduje się w Popielowie przy ulicy Opolskiej 13
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
6. Przedszkole używa podłużnej urzędowej pieczęci w pełnym brzmieniu :
Przedszkole Publiczne
ul. Powstańców 26
46 – 090 Popielów
Tel. 774692133
§2
1. Przedszkole działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2) niniejszego statutu.
2. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest z:
1) dochodów własnych Gminy Popielów
2) z wpłat rodziców.
§3
1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30
2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach : od 8:00 do 13:00
3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw ustalonych w
porozumieniu z organem prowadzącym.
§4
1. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr
XXII/173/2016 Rady Gminy w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu
dziecka w przedszkolu.
2a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust 2, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

3. Rodzice, opiekunowie prawni ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust. 3
zobowiązani są złożyć wniosek i stosowne oświadczenie zawierające niezbędne dane do ustalenia
uprawnienia do tego zwolnienia, do dyrektora przedszkola.
4. Wnoszenie opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę rodzice lub prawni opiekunowie dokonują z góry tj. do 10 – tego dnia każdego
miesiąca.
5. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole
prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych
prowadzonych przez wychowawcę grupy.
6. Przedszkole nie może pobierać opłat innych niż opłaty ustalone zgodnie z ust 2a.
7. Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zwolnieni są z
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
§5
1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla wychowanków przedszkola.
2. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu wynosi :
śniadanie – 1,50 zł , obiad – 2,50 zł , podwieczorek – 1,50 zł
3. Do wyliczenia odpłatności za wyżywienie dzieci nie dolicza się podatku VAT.
4. Nieobecność dziecka należy zgłosić do godz. 8.30 danego dnia.
5. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu, stawka żywieniowa zostaje odliczana
za każdy dzień nieobecności, w następnym miesiącu.
6. Opłatę za korzystanie z posiłków przez dziecko w przedszkolu, rodzice (opiekunowie prawni) i
pracownicy wnoszą w okresach miesięcznych, z góry do 10 –tego dnia każdego miesiąca.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§6
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to
realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, 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. Misja przedszkola: Poznanie potrzeb społecznych dziecka pozwoli nam w prawidłowy sposób
kierować każdym wychowankiem jako członkiem małej zbiorowości przedszkolnej, kształtować
właściwe postawy na miarę indywidualnych możliwości dziecka stwarzając warunki do jego
wszechstronnego rozwoju.
3. Absolwent naszego przedszkola jest:
1) Aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny.
2) Zna swoje mocne strony, umie je wykorzystać, pokonuje słabości.
3) Ma pozytywny obraz samego siebie.
4) Jest przygotowany do roli ucznia (wyznacznikiem wiedzy i umiejętności są nabyte kompetencje
rozwojowe w oparciu o podstawę programową).
5) Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej przyrody.
6) Jest otwarty na świat i ludzi.
7) Odróżnia dobro od zła.
8) Dostrzega potrzeby własne i innych.
9) Dziecko posiada wrażliwość kulturalną i społeczną, szanuje wytwory kolegów, jest wrażliwe na
krzywdę innych, jest asertywne.
10) Ma świadomość własnej tożsamości.

11) Jest komunikatywny, łatwo nawiązuje kontakty społeczne z dorosłymi i dziećmi, zgodnie
funkcjonuje w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
12) Nie boi się wyrażać własnych opinii.
13) Dąży do rozwiązywania problemów, potrafi radzić sobie z problemami pojawiającymi się w czasie
współpracy z innymi, umiejętnie radzi sobie z własnym stresem w sytuacjach trudnych. W razie
potrzeby zwraca się z prośbą do osób starszych.
14) Przestrzega podstawowych wartości.
15) Okazuje szacunek innym ludziom.
16) Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych.
17) Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy.
18) Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, wie jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia.
19) Jest samodzielne, samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe, samodzielnie podejmuje
inicjatywę w działaniu, które je interesuje, wie o swojej odrębności i indywidualności, szanuje
indywidualność kolegów.
20) ma wyrobione nawyki higieniczne i kulturalne, utrzymuje ład i porządek w swoim otoczeniu.
§7
Zadania przedszkola
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 bezpieczeństwo 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, pojawiających 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 otaczającej 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 elementów 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 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 wychowawczych 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.
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem
obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
§8
Sposoby realizacji zadań:
1. Praca opiekuńczo - wychowawcza – dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o
przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup,
uwzględniające podstawę programową.
2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań zawartych w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego.
3. Nauczyciel oddziału oraz nauczyciel zajęć dodatkowych może wybrać program wychowania
przedszkolnego spośród programów dostępnych lub:
1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
4. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
5. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw
programów wychowania przedszkolnego.
6. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania
przedszkolnego całości podstawy programowej.
7. Realizacji podstawy programowej odbywa się w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu.
8. W czasie całodziennej pracy przedszkola przeznacza się na organizację :
a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się
czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
b) pomoc psychologiczno – pedagogiczną
9. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa
60 minut.
10. Na wniosek rodziców i w porozumieniu z dyrektorem przedszkole może organizować bezpłatne
zajęcia dodatkowe.
11. Na wniosek rodziców przedszkole może organizować naukę religii w grupie dzieci 5 i 6 –letnich
zgodnie z odrębnymi przepisami.
12. Przedszkole może rozszerzyć swoją ofertę programową o bezpłatne zajęcia wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami
dzieci.
13.Na wniosek rodziców dzieci mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe bezpłatne, proponowane przez
przedszkole, tzn. religię, język angielski, język mniejszości narodowej – język niemiecki oraz zajęcia
z logopedii.
14. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych
dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości
narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien
wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
15. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
16. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę
nauczyciela.
§9
1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka 6 letniego objętego wychowaniem przedszkolnym informację
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca
kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może
rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
2. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie
dokumentacji prowadzonych diagnoz i obserwacji pedagogicznych dzieci objętych rocznym
przygotowaniem przedszkolnym.
§ 10
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i
zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających
na jego funkcjonowanie w placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i
stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu placówki oraz w
środowisku społecznym.
2. 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;
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.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na
wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy
udzielanej dzieciom.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele wychowawcy
grup oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi zwani dalej „specjalistami”.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami dzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi
dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
8. Dyrektor przedszkola uzgadnia z podmiotami wskazanymi w ust. 7 warunki współpracy.
9. W placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z
dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów, a
także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) porad i konsultacji;
5) warsztatów.
10. Dyrektor organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na
celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
11. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla dzieci w celu podnoszenia
efektywności uczenia się.
12. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności
językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
13. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających
trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba
że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci.
14. Godzina zajęć z zakresu pomocy psycholochiczno - pedagogicznej trwa 45 minut.
15. Dopuszcza się prowadzenie zajęć o których mowa w ust. 14 w czasie dłuższym lub krótszym niż 45
minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to
uzasadnione potrzebami dziecka.
16. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
17. Zajęcia, o których mowa w ust. 16, prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
18. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci 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 dziecka, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
funkcjonowanie dziecka i ich uczestnictwo w życiu przedszkoal oraz efektów działań
podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.
19. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności:
1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem mającą na celu rozpoznanie u
dzieci:
a) trudności w uczeniu się, a także potencjału dziecka i jego zainteresowań,
b) szczególnych uzdolnień.
20. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel,
wychowawca grupy lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej
pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola.
21. Wychowawca grupy lub dyrektor placówki, o których mowa w ust. 20, informują innych
nauczycieli, wychowawców grup lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem, jeżeli stwierdzą taką
potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup lub specjalistami planują i
koordynują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli,
wychowawców grup i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem.
22. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę grupy lub dyrektora placówki, że konieczne jest
objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną dyrektor przedszkola ustala formy udzielania
tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą
realizowane.
23. Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologicznopedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania dzieciom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
24. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o
których mowa w ust. 23 ustala dyrektor przedszkola biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w
danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
25. Dyrektor przedszkola oraz nauczyciele, wychowawcy grup lub specjaliści, planując udzielanie
dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami dziecka oraz w
zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.
26. W przypadku dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy grup i specjaliści
udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych
zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych
dziecka
27. Nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dzieciom oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań
mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
28. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 27, wynika, że mimo udzielanej dziecku
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu nie następuje poprawa funkcjonowania
dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka występuje do publicznej
poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu
dziecka.
29. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu
mowy oraz poziomu rozwoju językowego dziecka;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli
w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup 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 przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 11
Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

1. Przedszkole umożliwia dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym podtrzymywanie i rozwijanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej przez prowadzenie:
1) nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej, zwanego dalej „językiem mniejszości”, oraz
języka regionalnego;
2) nauki własnej historii i kultury.

2. Przedszkole może prowadzić dla dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługujących się językiem regionalnym zajęcia artystyczne lub inne zajęcia, jeżeli
organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola przyzna godziny na realizację tych
zajęć.
3. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu organizuje dyrektor przedszkola
na wniosek złożony przez rodziców dziecka. Wniosek składa się w postaci papierowej.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się dyrektorowi przedszkola w terminie do dnia 20
września.
5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami,
dyrektor przedszkola może przyjąć wniosek, o którym mowa w ust. 3, po terminie, o którym mowa
w ust. 4
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, dotyczy całego okresu korzystania przez dziecko z wychowania
przedszkolnego w danym przedszkolu.
7. Rodzice dziecka mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości. Oświadczenie
składa się dyrektorowi odpowiednio przedszkola nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego,
którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału
dziecka w nauce języka mniejszości.
8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się w postaci papierowej.
9. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu może być organizowana:
a) w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego;
b) przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w dwóch językach: języku polskim i języku
mniejszości lub języku regionalnym;
c) przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w języku mniejszości lub języku regionalnym.
10. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego organizowana w formie, o której mowa w ust 9 a,
jest prowadzona w wymiarze 6 zajęć przedszkolnych tygodniowo.
11. W przypadku gdy nauka języka mniejszości lub języka regionalnego jest organizowana w formie, o
której mowa w ust. 9 c, zajęcia przedszkolne są prowadzone także w języku polskim, w wymiarze 8
zajęć przedszkolnych tygodniowo.
12. Nauczanie języka mniejszości odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do
użytku w przedszkolu przez dyrektora przedszkola.
13. W wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, organ prowadzący oraz dyrektorzy przedszkola
współdziałają z organizacjami mniejszości narodowych.
14. Poczucie tożsamości religijnej dzieci jest podtrzymywane przez organizację nauki religii na życzenie
rodziców (opiekunów prawnych).
15. Życzenie, o którym mowa w ust. 14 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie
nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.
16. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem
dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.
17. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez
właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi
Edukacji Narodowej do wiadomości.
18. Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii, wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania
do danego przedszkola, wydanego przez:
a) w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego,
b) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych - właściwe
władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.
19. Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla
danego poziomu nauczania). Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa
diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych
związków wyznaniowych.

§ 12
Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu poprzez:
1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;
2. zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad
realizacji podstawy programowej;
3. opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia : rozłożenie zajęć w
poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;
4. przestrzeganie liczebności grup;
5. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
6. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
7. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi
się ruchem drogowym;
8. kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (kontroli obiektów dokonuje dyrektor
przedszkola, co najmniej raz w roku)
9. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
10. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
11. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
12. ogrodzenie terenu przedszkola;
13. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
14. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń
gospodarczych;
15. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami;
16. wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki
zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania
tej pomocy;
17. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci;
18. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i
wycieczkach poza teren przedszkola;
19. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 13
1. Organami Przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców.
2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być
sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
§ 14
1. Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.
Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników
samorządowych i urzędników.
3. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, kontroli i
wspomaganie nauczycieli,
3) przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w
ramach ich kompetencji stanowiących,
4) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad
określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi
prowadzącemu przedszkole,
6) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych z
przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór
pedagogiczny,
7) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z
odpowiednimi przepisami,
8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
9) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi
oraz jednostkami wspierającymi przedszkole,
10) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych
pracowników przedszkola,
11) branie udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia awansu
zawodowego nauczycieli,
12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,
13) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń,
nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,
14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy,
bhp i ppoż.,
15) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania
zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
16) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym
regulaminem,
17) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
18) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy przyznane nauczycielowi uprawnienia
zostaną naruszone,
19) dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego,
20) ustalanie na wniosek Rady Pedagogicznej ramowego rozkładu dnia dla każdego oddziału, który
określa dla każdego oddziału: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków,
czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,
21) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w
czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
22) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
23) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
§ 15
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
przedszkolu.

3. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się wg harmonogramu ujętego w rocznym planie nadzoru
pedagogicznego. W miarę potrzeby zwoływane są nadzwyczajne zebrania rady pedagogicznej.
4. W zebraniu rady pedagogicznej mogą również brać udział , z głosem doradczym, osoby zapraszane
przez jego przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele
stowarzyszeń, organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
przedszkola.
5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie rocznych planów pracy,
2) przygotowanie i uchwalenie projektu statutu przedszkola i jego zmian,
3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,
5) ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz innych regulaminów przedszkola o charakterze
wewnętrznym.
7. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:
1) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela,
2) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola,
3) opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych
przez dyrektora,
5) opiniowanie kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w przedszkolu,
6) wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ
prowadzący,
7) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od
oceny pracy,
8) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,
9) opiniowanie programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich przez dyrektora
przedszkola,
10) opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego przed jego uchwaleniem przez radę
rodziców.
8. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:
1) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora
przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu,
2) wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora przedszkola,
3) występowanie z wnioskiem o nadanie imienia przedszkolu,
4) wnioskowanie w sprawie ramowego rozkładu dnia,
5) wnioskowanie w sprawie oceny pracy nauczyciela,
6) rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków rady rodziców, dotyczących wszystkich spraw
przedszkola.
9. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania liczby członków.
10. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw
poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
§ 16
1. Rada rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola i stanowi reprezentację
ogółu rodziców wychowanków.
2. W skład rady rodziców wchodzi przedstawiciel każdej rady oddziałowej wybrany w tajnych
wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, w którym w
szczególności określa się:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad
oddziałowych.
5. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez
nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb
danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym
skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców.
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
przedszkola, który opracowuje dyrektor przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych
efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
4) opiniowanie zgody dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń, organizacji (z wyjątkiem
partii i organizacji politycznych) na terenie przedszkola,
5) występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskami o
zbadanie działalności przedszkola,
6) występowanie do rady pedagogicznej, dyrektora z wnioskami, opiniami dotyczącymi
funkcjonowania przedszkola,
7) wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora przedszkola,
6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców
określa jej regulamin.
7. Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
§ 17
1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji
określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia
każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich
kompetencji.
§ 18
1. Dyrektor przedszkola czuwa nad prawidłowym przebiegiem współdziałania organów przedszkola
zapewniając w szczególności właściwą realizację zadań wynikających z ich kompetencji oraz
umożliwiając bieżącą wymianę informacji między organami.
2. W przypadku powstania sporu między organami przedszkola (Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną)
powołuje się komisję rozjemczą składającą się z członków wszystkich trzech organów. Osobą
rozstrzygającą spór jest dyrektor placówki.
3. Od decyzji dyrektora każda ze stron może się odwołać do organu prowadzącego lub organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Spór między dyrektorem a Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący w
porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 19
Rozpatrywanie skarg i wniosków
1. W przedszkolu wnoszący skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora przedszkola – w dniach i
godzinach pracy przedszkola.
2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
a) na piśmie
b) pocztą elektroniczną
c) ustnie
3. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
4. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez
rozpatrywania
5. Skargi i wnioski rozpatruje się w ciągu miesiąca licząc od dnia wpływu. O sposobie załatwienia skargi
zawiadamia się skarżącego.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 20
1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 59 ) oraz Uchwałę Rady Gminy w Popielowie.
2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte
dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub
innej formie wychowania przedszkolnego.
5. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w
przedszkolu.
7. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
8. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola decyduje dyrektor przedszkola.
9. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
10.Wniosek zawiera:
a) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru
Pesel – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,
e) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli.
11. Do publicznego przedszkola przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na
terenie Gminy Popielów.
12. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 11, niż
liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu przeprowadza się na pierwszym etapie
postępowanie rekrutacyjne, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
13. Kryteria w ust.12 mają jednakową wartość.
14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
15. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola składa się do dyrektora przedszkola.
16. Wnioski wypełnione tylko częściowo oraz bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane
przez komisję rekrutacyjną.
17. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli określa do końca stycznia organ
prowadzący.
18. Organ prowadzący przedszkole do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania
za poszczególne kryteria.
19. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz
metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane
przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
20. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów
ustawowych.
21. Oświadczenia 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 złożenie fałszywego oświadczenia”.
22. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna
powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
23. 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.
24. 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.
25. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, jeżeli w wyniku
postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
26. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
27. Listy, o których mowa w ust. 23, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w
widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia
do przyjęcia.
28. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej
liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
29. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.
30. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 29. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym

najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
31. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
32. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa
w ust. 31, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola
służy skarga do sądu administracyjnego.
33. Listy, o których mowa w ust. 23, podane do publicznej wiadomości, są publikowane nie dłużej niż
do czasu upłynięcia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym
przeprowadzanego w danym roku kalendarzowym.
34. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Popielów, są przyjmowani do przedszkola na wolne
miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Popielów,
przeprowadza się w/w postępowanie rekrutacyjne.
35. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego są nadal wolne miejsca dyrektor
przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
36. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku poprzedzającego rok
szkolny, na który przeprowadzana jest rekrutacja.
37. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio w/w przepisy.
38. Dane osobowe kandydatów - przyjętych, zgromadzone w celach rekrutacyjnych oraz dokumentacja
rekrutacyjna przechowywana jest nie dłużej niż do końca okresu, w której dziecko korzysta z
wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.
39. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach rekrutacji przechowuje się przez
okres roku, chyba, że została wniesiona skarga i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.
§ 21
1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka
nieobjętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym z listy dzieci
uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) zalegania z odpłatnością za co najmniej dwa okresy płatnicze,
2) nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu przez 30 dni i nie zgłoszenia tego faktu do
przedszkola,
3) zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu
innych oraz odmowy ze strony rodziców (opiekunów prawnych) współpracy z przedszkolem,
wychowawcą, specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną,
pedagogiczną, logopedyczna i zdrowotną.
2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje na podstawie decyzji dyrektora po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej.
§ 22
1. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez
dyrektora w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Arkusz organizacji przedszkola
zatwierdza organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas
pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników
zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy.
3. Finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, a także podaje się,
w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli 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.

§ 23
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na
wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania,
wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci
oraz oczekiwań rodziców oraz odrębnych przepisów wynikających z realizacji podstawy
programowej i arkusza organizacji.
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. Realizacja treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego odbywa się
przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie zajęć kierowanych i niekierowanych.
4. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się
sytuacyjnie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji
oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju.
5. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu bardzo ważna jest zabawa, aktywność ruchowa i muzyczno –
rytmiczna.
6. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli,
zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań, z uwzględnieniem propozycji
rodziców.
7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele, w miarę
możliwości, opiekują się danym oddziałem dzieci przez cały okres ich uczęszczania do przedszkola.
8. Przedszkole jest placówką pięciooddziałową.
9. Oddział składa się z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,
uzdolnień.
10. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki
i realizacji założeń programowych.
11. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.
12. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w
oddziale może być niższa niż określona w ust 11.
13. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica,
opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę
upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica,
opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.
14. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.30 – 7.30, 13.30 –
15.00 i 15.00 -16.30 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i
późno odbieranymi z przedszkola.
15. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.30 do momentu otwarcia
pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich
grup od godziny 15.00 do momentu zamknięcia przedszkola.
16. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.
17. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka
zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych sytuacjach Dyrektor Przedszkola
może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie czyli nie więcej niż 25 dzieci.
§ 24
1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) 5 sal zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV,V) wraz z jadalniami,
2) salę plastyczną,
3) leżakownię,
4) pomieszczenie do pracy logopedycznej,
5) szatnie dla dzieci,
6) pomieszczenia gospodarcze,
7) łazienki i toalety,

2.
3.
4.
5.
6.

8) pomieszczenia administracyjne,
9) pomieszczenia kuchenne,
10) 3 magazyny żywnościowe,
11) obieralnię.
Dzieci
mają
możliwość
codziennego
korzystania
z
ogrodu
przedszkolnego
z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo - rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt
dzieci na powietrzu.
W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C, a przypadku niższej temperatury,
dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy, wycieczki autokarowe.
Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne przepisy.
Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane z dyrektorem
lub osobą go zastępującą. Szczegółową organizację zajęć poza terenem przedszkola określa
Regulamin spacerów i wycieczek organizowanych w Przedszkolu Publicznym w Popielowie.
§ 25
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub
prawnych opiekunów lub osoby upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo:

1. dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w Statucie
Przedszkola czyli w godz. pracy przedszkola;
2. rodzice(prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne upoważnienie dla osób
pełnoletnich mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać
imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer
telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów;
3. dzieci powinny być przyprowadzane do godz. 8.15, a odebrane do godz. 16.30;
4. w przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową rodzic zobowiązany jest do
telefonicznego powiadomienia przedszkola;
5. nauczyciel nie może wydać dziecka osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
6. rodzice(prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
7. nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego
przez rodziców(prawnych opiekunów) bez opieki na terenie przedszkola (np. przed budynkiem, w
ogrodzie, w łazience, w szatni);
8. osoby odbierające dziecko z przedszkola są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie
nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko oraz do niezwłocznego jego odbioru z terenu ogrodu
przedszkolnego bądź sali przedszkolnej, jednocześnie nie zezwala się w/w osobom na przebywanie
na terenie przedszkola po czasie odbioru dziecka;
9. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola i niemożności skontaktowania się telefonicznego
z rodzicami ( prawnymi opiekunami ), nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 0,5 godziny od
momentu zamknięcia przedszkola. Jeżeli w tym czasie rodzice(prawni opiekunowie) nie zgłoszą się
po dziecko, nauczyciel powiadamia dyrektora i najbliższy Komisariat Policji o niemożności
skontaktowania się z rodzicami(prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu
rodziców.
§ 26
1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i
personelu.
2. W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących
w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób z placówki, nauczyciel ma prawo

żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do
uczęszczania do przedszkola.
3. W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, opiekunowie zostają niezwłocznie
powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.
4. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw.
5. Po przebyciu przez dziecko choroby zakaźnej, rodzic zobowiązany jest przedstawić nauczycielowi
zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność dziecka do pobytu w przedszkolu.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
§ 27
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i odpowiednie
kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Nauczyciele zobowiązani są:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi
funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, w tym zadania związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
2) wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju,
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
4) dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
5) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i
szacunku dla każdego człowieka.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
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 mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanych obserwacji w ustalony sposób, zakończonych
analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie „Informacji 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 psychologicznopedagogiczną, zdrowotną i inną;
7) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem
prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego
realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego
zachowania i rozwoju;
8) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji
zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
9) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę
o estetykę pomieszczeń;
10) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych,
wyrównawczych;
11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
13) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym
oraz rekreacyjno-sportowych;
15) realizacja innych zadań statutowych zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej
działalności placówki.
4. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze
strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej oraz specjalistów,
instytucji naukowo-oświatowych.
5. 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) włączenia ich w działalność przedszkola.
6. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub
zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
7. 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.
8. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych
zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia
wychowanków.
9. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola
informację z Krajowego Rejestru Karnego.
10. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu
nauczyciela lub obowiązkom wymienionym w pkt. 2
11. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych przez odrębne przepisy.
12. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wyznaczony nauczyciel.
§ 28
Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.
Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
Jest zobowiązany:
1. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p.poż, a także odbywać
wymagane szkolenia z tego zakresu;
2. do ciągłej obecności przy dzieciach; nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy
drugiemu nauczycielowi;
3. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia
powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
4. nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być
prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa
wychowanków;
5. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
6. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z
dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada
warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem
usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć
w danym miejscu.
7. kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
8. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
9. zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
10. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia
lub zagrażać zdrowiu dzieci;
11. udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

12. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w
przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.
§ 29
1. W przedszkolu może pracować psycholog, nauczyciel realizujący terapię pedagogiczną. Psycholog,
terapeuta może być zatrudniony w przedszkolu lub oddelegowany do pracy w danym przedszkolu
przez rejonową poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub nauczyciel zatrudniony w przedszkolu
może mieć przyznane nadgodziny na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w danym
roku szkolnym po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
2. Psycholog, terapeuta w przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili
pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających niepowodzenia w nauce i
sprawiających trudności wychowawcze.
3. W szczególności do zadań psychologa, terapeuty należy:
1) współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń rozwojowych, zapobiegania
zaburzeniom zachowania, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej,
2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci,
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
4) współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców,
5) prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli,
6) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykonuje każdy wychowawca w swojej
grupie na bieżąco.
§ 30
1. W przedszkolu może być zatrudniony logopeda, który otacza opieką dzieci, których rodzice wyrazili
pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających wady wymowy. W pierwszej
kolejności opieką logopedyczną obejmuje się dzieci 5 i 6-letnie.
2. W szczególności do zadań logopedy należy:
1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy
logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z
nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem,
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od
rozpoznanych potrzeb,
4) współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń wymowy oraz prowadzenia
zabaw i ćwiczeń usprawniających narządy mowy,
5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
6) prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców,
7) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 31
1. W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel realizujący gimnastykę korekcyjną, który otacza
opieką dzieci , których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
mających wady postawy, określone przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę.
2. W szczególności do zadań nauczyciela rehabilitanta należy:
1) prowadzenie ćwiczeń indywidualnych i grupowych dla dzieci, w zależności od rozpoznanych
potrzeb,

2) współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń postawy oraz prowadzenia
zabaw i ćwiczeń usprawniających zaburzenie,
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń postawy, w
tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
4) prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców,
5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 32
1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i
pomocniczych.
2. W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki dyrektor ustala zakres zadań
i obowiązków pracowników samorządowych.
3. Dyrektor zobowiązany jest do zapoznania każdego pracownika samorządowego ze szczegółowym
zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym
podpisem.
4. Stosunek pracy pracowników samorządowych regulują odrębne przepisy.
§ 33
Do podstawowych zadań i obowiązków intendenta należy w szczególności:
5.

1. opracowywanie jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem i kucharką,
2. sporządzanie raportów żywieniowych i wydawanie na ich podstawie artykułów żywnościowych,
3. prowadzenie kalkulacji posiłków i nie dopuszczanie do przekroczenia ustalonych stawek
żywieniowych,
4. dokonywanie zakupów żywności, środków czystości i innych artykułów niezbędnych w placówce,
5. prowadzenie ścisłej ewidencji środków trwałych oraz odzieży ochronnej,
6. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. pobieranie i rozliczanie zaliczki pobieranej z banku,
8. wykonywanie raportów kasowych,
9. czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem środków pieniężnych,
10. sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym,
11. prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami higieny żywienia zbiorowego i HACCP zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
12. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora.
§ 34
Do podstawowych zadań i obowiązków kucharki należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kierowanie pracą kuchni,
przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem i normami żywieniowymi,
dbanie o czystość kuchni, urządzeń i sprzętu kuchennego,
przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HACCP,
codzienne sporządzanie próbek żywieniowych na potrzeby SANEPIDU,
nadzorowanie prac wykonywanych przez pomoc kuchenną,
prowadzenie podręcznego magazynu,
wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy
przedszkola.
§ 35

Do podstawowych zadań i obowiązków pomocy kuchennej należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.

pomaganie kucharce w przygotowywaniu posiłków,
utrzymywanie w czystości kuchni i sprzętu kuchennego,
przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HACCP,
wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w
przedszkolu.
§ 36

Do podstawowych zadań i obowiązków woźnej należy w szczególności:
1. utrzymywanie w czystości pomieszczeń powierzonych jej opiece oraz naczyń i sztućców używanych
przez dzieci,
2. pobieranie z kuchni posiłków dla dzieci i wydawanie ich poszczególnym dzieciom,
3. pomaganie w karmieniu i wykonywaniu przez dzieci czynności samoobsługowych,
4. pomaganie nauczycielce w dozorowaniu dzieci podczas wycieczek i spacerów,
5. mycie okien, pranie firan,
6. mycie lamp oświetleniowych wewnątrz przedszkola,
7. trzepanie dywanów,
8. odpowiedzialność za powierzony sprzęt,
9. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w
przedszkolu.
§ 37
Do podstawowych zadań i obowiązków pomocy nauczycielki należy w szczególności:
1. spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez
nauczycielkę danego oddziału,
2. pomaganie w przygotowaniu pomocy do zajęć,
3. wykonywanie innych czynności pomocniczych wynikających z ramowego rozkładu dnia,
4. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w
przedszkolu.
§ 38
Do podstawowych zadań i obowiązków woźnego należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dbanie o bezpieczeństwo mienia przedszkolnego,
pełnienie służby w budynku i nie wpuszczanie na jego teren osób niepowołanych,
dbanie o wyznaczony teren zielony,
wykonywanie drobnych napraw sprzętu przedszkolnego,
dbanie o czystość i ład w pomieszczeniach gospodarczych,
sygnalizowanie wszelkich uszkodzeń sprzętu i narzędzi,
wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w
przedszkolu.
§ 39

Do zadań i obowiązków głównej księgowej należy:
1. opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych przedszkola,
2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym środkami pozabudżetowymi,
4. zapewnianie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez przedszkole,
5. zapewnianie terminowego dochodzenia przysługujących przedszkolu należności i roszczeń spornych
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

oraz spłaty zobowiązań,
przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym przedszkola,
stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub
niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań,
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
finansowych
gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed
niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem,
zapewnienie przechowywania i archiwizowania dokumentów, a także należyta ochrona danych,
sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań, bilansów i zestawień,
naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,
terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz
Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,
prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.
funkcjonowanie kasy szkoły, rozliczanie zaliczek pieniężnych,
prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
§ 40

Do zadań i obowiązków referenta ds. płac należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej / zgłoszenia i wyrejestrowania z
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin,
wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
współpracowanie i udzielenie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty
emerytury do organu rentowego;
przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych, wynikających z przepisów prawa
świadczeń pracowniczych;
sporządzanie sprawozdań w zakresie kadr i plac do Urzędu Statystycznego;
przygotowanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, sporządzanie
zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięcznych deklaracji podatkowych. Sporządzanie po
zakończeniu roku podatkowego PIT- 11, PIT 40 ( na wniosek pracownika);
sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów
do ZUS dotyczących wszystkich pracowników , zleceniobiorców;
sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych , wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz
innych potrąceń z list plac;
przygotowywanie przelewów składek i należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.
§ 41

1. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów ppoż., a w szczególności :
1) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwu dzieci,
2) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,
3) informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

2. Wszyscy pracownicy samorządowi muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na
terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz
zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
3. Szczegółowe zadania i obowiązki dla poszczególnych pracowników samorządowych określają ich
zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikające z niniejszego statutu, regulaminu
pracy oraz innych wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE
§ 42
1. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak : odpowiedni poziom rozwoju dziecka,
rodzeństwo w przedszkolu, dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które
ukończyło 2,5 roku.
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci
może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9
lat.
4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego
przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone,
nie dłużej jednak niż o jeden rok.
5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologicznopedagogicznej.
Opinię w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje poradnia na
wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
6. Dziecko odroczone realizuje ponownie roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
7. Odroczenie odbywa się na wniosek rodziców, jednak wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego
rodzice mogą składać w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy siedem lat,
tj. do 31 grudnia.
8. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie
obowiązku szkolnego.
9. Do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani są dołączyć opinię, z
której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego, wydaną przez publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię pedagogiczno-psychologiczną.
10. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu.
11. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu
przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
12. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w
domu rodzinnym w wyjątkowych sytuacjach mogą być prowadzone w placówce opieki zdrowotnej.
13. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz
warunków, w których zajęcia są realizowane.
14. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego
nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

§ 43
1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Dziecko ma prawo do:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

szacunku i indywidualnego tempa rozwoju,
poszanowania jego godności i wartości,
swobody myśli, sumienia i wyznania,
prosić o to czego chce, ale nie żądać tego,
podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,
przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,
zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować,
popełniać błędy i zmieniać zdanie,
odnosić sukcesy,
do swojej prywatności, samotności i niezależności,
do nienaruszalności cielesnej,
do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje
zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione,
do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego,
znać swoje prawa i korzystać z nich,
spokoju i samotności, gdy tego chce,
do ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,
pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
wspólnoty i solidarności w grupie,
zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

3. Dziecko ma obowiązek :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych,
dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów,
przestrzegać zasad obowiązujących w grupie ,
respektować polecenia nauczyciela,
utrzymywać porządek wokół siebie,
sprzątać zabawki po skończonej zabawie,
nie przeszkadzać innym w zabawie,
dbać o swój higienę osobistą oraz estetyczny wygląd,
wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków,
nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom,
szanować godność i wolność drugiego człowieka,
informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych.

§ 44
Nagrody i kary
1.Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy może być nagrodzone:
1) ustną pochwałą nauczyciela;
2) pochwałą do rodziców;
3) nagrodą rzeczową ( naklejka itp.);
4) listem gratulacyjnym;
5) pochwałą dyrektora;
6) odznaką honorową przedszkola.
2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:
1) rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;
3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu,
odsunięcie od zabawy;
4) powtarzanie poprawnego zachowania;
5) czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabawek.
3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
§ 45
1. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenie jest dobrowolne.
2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, opiekunowie prawni na początku każdego
roku szkolnego.
3. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków rodzice, prawni
opiekunowie zobowiązani są do pisemnego złożenia oświadczenia dyrektorowi przedszkola.
§ 46
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania
wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawa do:
1) uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów,
stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy przedszkola,
2) uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z rozwojem
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.
§ 47
1. W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców,
opiekunów prawnych dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
3) przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom
bezpieczeństwo i zgodnie z rozkładem dnia,
4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt 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) udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,
8) punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział w
organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa,
9) nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym
oraz innym dzieciom,
10) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
2. Za zniszczone przez wychowanków mienie przedszkola odpowiedzialność materialną ponoszą jego
rodzice. Rodzice zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo
koszty zakupu nowego mienia.
3. 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.
4. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. 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.
6. Rodzice zobowiązani są do wdrażania i przestrzegania zasad postępowania dziecka w przedszkolu
ustalonych w Kodeksie Przedszkolaka.
§ 48

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z
rodzicami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zebrania ogólne – dwa razy do roku,
zebrania grupowe – dwa razy do roku,
zajęcia otwarte – dwa razy do roku,
imprezy i uroczystości z udziałem rodziców – zgodnie z kalendarzem imprez,
kącik dla rodziców – systematycznie cały rok,
spotkania i zebrania rady rodziców – wg potrzeb
konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami – wg potrzeb.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 49
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli,
rodziców, pracowników samorządowych.
§ 50

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się wywieszenie statutu na
tablicy ogłoszeń. Ponadto na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice zostają zapoznani ze statutem.
§ 51
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 52
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. Organ prowadzący przedszkole
jest zobowiązany zapewnić obsługę administracyjną, w tym prawną, obsługę finansową oraz obsługę
organizacyjną przedszkola.
§ 53
Zmiany w powyższym
dla jego nadania.

statucie

mogą

być

dokonywane

wyłącznie

§ 54
Traci moc statut uchwalony przez radę pedagogiczną dnia 31 grudnia 2016r.
§ 55
Powyższy statut wchodzi w życie z dniem 30.11.2017r.

w

trybie

określonym

