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STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 

W WÓJCINIE 

 

Tekst jednolity 

 

Wójcin 22 listopada 2017 

 

Niniejszy statut opracowano na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 

2.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1943  z późn. 

zm.); 

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu  

(Dz. U. z 2017 r.  poz. 649) 

6. Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad 

techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283); 

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach   

 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591), 

8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.); 

9. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn.zm,); 

10. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189  

z późn. zm.); 
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11.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017  roku w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611); 

12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie 

warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1578). 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół w Wójcinie. 

2. Przedszkole działa na podstawie aktualnych przepisów prawa i niniejszego statutu.  

3. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Wieluńskiej 9 w Wójcinie. 

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Łubnice 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty. 

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

w Wójcinie Publiczne Przedszkole Samorządowe w Wójcinie. 

7. Na pieczęciach może być używany skrót: 

 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

SAMORZĄDOWE W WÓJCINIE 

Wójcin  Wieluńska 9 

98-432 Łubnice, woj. Łódzkie 

REGON 731502218  tel.062/  7847517 

 

8. Z dniem 1 stycznia 2017 roku jako jednostka budżetowa Gminy Łubnice działa w ramach 

jednego podatnika tj. Gminy Łubnice, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów 

i usług. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA 

 

§ 1 

 

1. Publiczne Przedszkole Samorządowe jest jednostką publiczną, która:  

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

programowej wychowania przedszkolnego;  
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2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;  

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania 

przedszkolnego.  

 

§ 2 

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia. 

2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący, na wspólny 

wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. 

3. Termin przerwy feryjnej i wakacyjnej zatwierdza w arkuszu organizacyjnym organ 

prowadzący (ferie zimowe - 1 tydzień, wakacje letnie - 6 tygodni). 

4. Inne, dodatkowe dni wolne, stosownie do potrzeb środowiska oraz kalendarza szkolnego 

ustalane są na podstawie pisemnego sondażu przeprowadzonego wśród rodziców  

w uzgodnieniu z organem prowadzącym.  

5. Informacje o przerwie feryjnej i wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje dyrektor do 

wiadomości rodziców na początku roku szkolnego w formie pisemnego ogłoszenia. 

6. Podczas przerwy wakacyjnej dziecko może skorzystać z usług przedszkola dyżurującego 

na terenie gminy Łubnice po uprzednim złożeniu wniosku rodziców do dnia 15 czerwca 

danego roku. 

7. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 7 godzin, ustalony jest przez organ prowadzący na 

wniosek dyrektora przedszkola na dany rok szkolny. W szczególnych przypadkach może 

on ulec zmianie na wniosek rodziców  i po zatwierdzeniu przez organ prowadzący. 

8. Przedszkole czynne jest od godziny 8.00 do godziny 15.00 od poniedziałku do piątku. 

9. Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego w godzinach 8.00 – 13.00 są bezpłatne. 

10. Wysokość opłaty za każdą godzinę świadczeń obejmujących zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze wykraczające poza podstawę programową wychowania 

przedszkolnego ustala się zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz bieżącą uchwałą Rady 

Gminy Łubnice. 

11. Opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową podlega zwrotowi   

w przypadku nieobecności dziecka. 

12. Opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową nie dotyczy dzieci 6 – 

letnich, realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 

13. Zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole prowadzone przez Gminę Łubnice, 

deklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową 

wychowania przedszkolnego oraz zasady odpłatności za te świadczenia określa umowa 

cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka, a Gminą 

Łubnice- przedszkolem reprezentowanym przez dyrektora przedszkola.  

 

§ 3 

 

1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników pedagogicznych. 
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2. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat z tego tytułu ustala dyrektor 

przedszkola  z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola (odpłatność za 

przedszkole obejmuje śniadanie, obiad; zwroty za wyżywienie: za każdy dzień 

nieobecności dziecka w przedszkolu - odpis z następnego miesiąca; nauczyciel przedszkola 

ponosi pełną odpłatność za wyżywienie, kucharka nie wnosi odpłatności za wyżywienie). 

3. Wysokość opłat za świadczenia przedszkola reguluje Uchwała Rady Gminy w Łubnicach 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych 

prowadzonych przez Gminę Łubnice. 

4. We wrześniu rodzic podpisuje z dyrektorem przedszkola umowę cywilnoprawną, która 

określa   szczegółowe warunki korzystania ze świadczeń placówki. 

5. Jeżeli rodzic deklaruje pobyt dziecka w przedszkolu w okresie wakacji, to opłatę za 

wyżywienie uiszcza w pierwszym dniu dyżuru przedszkola. Opłata za dni, w czasie 

których dziecko było nieobecne w tym okresie, nie podlega zwrotowi. 

 

§ 4 

 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego  

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także 

zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

 

§ 5 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  

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

i stopnia niepełnosprawności. 

2. Przedszkole prowadzi 2 oddziały. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości 

organizacyjnych jednostki może ulegać zmianie. 

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

4. W okresie niskiej frekwencji dzieci dyrektor może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem 

liczebności dzieci w grupie. 

 

§ 6 

 

1. Nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad dziećmi prowadzą z nimi zajęcia  

w czasie realizacji bezpłatnej podstawy programowej, jak i w godzinach przekraczających 

ustalony przez organ prowadzący czas bezpłatnych świadczeń. 

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 



 5 

3. Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo- dydaktycznych, zajęć rewalidacyjnych 

oraz zajęć  prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci 

i wynosi:  

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

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

4. Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego, są prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego 

dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora. 

5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora                 

w porozumieniu z nauczycielem przedszkola z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny 

pracy oraz oczekiwań rodziców.  

6. Rozkład dnia powinien być dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju               

i warunków życiowych oraz do struktury organizacyjnej placówki. Rozkład dnia dla oddziału 

może być zmieniony w ciągu roku w zależności od pory roku i innych okoliczności 

wymagających wprowadzenia zmian w trybie życia dzieci. 

7. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb szkół wyższych. 

 

§ 7 

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom uczęszczającym do przedszkola możliwość korzystania  

z zajęć dodatkowych. 

2. Dyrektor może powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu  

i szkole, zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do 

prowadzenia konkretnych zajęć, podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na 

prowadzenie tych zajęć. 

3. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

4. Rodzaj zajęć dodatkowych wybierają rodzice w uzgodnieniu z dyrektorem. Zajęcia te 

finansowane są w całości z budżetu przedszkola. 

5. Czas zajęć dodatkowych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci i wynosić od 15 do 30 minut. 

6. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii. W tym czasie dzieci nie 

uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę. 

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

 

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

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz 

organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po uzyskaniu opinii rady 

pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po przedstawieniu go 

związkom zawodowym funkcjonującym w placówce. 

 

§ 9 

 

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada : 

1) salę zajęć; 

2) salę zajęć sportowych 

3) jadalnie 

4) salę zajęć logopedycznych 

5) zaplecze kuchenne; 

6) spiżarnię 

7) szatnie dla dzieci i personelu. 

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

dobranymi urządzeniami dostosowanymi do ich wieku. 

3. Czas pobytu dzieci na powietrzu jest zgodny z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 

§ 10 

 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, zgodnie  

z aktualnie obowiązującym prawem oświatowym. 

2. Termin i zasady rekrutacji określa corocznie organ prowadzący. 

3. Dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną , która zdecyduje o przyjęciu dzieci do 

przedszkola , jeżeli liczba zgłoszeń przekroczyła liczbę miejsc w przedszkolu. 

4. Komisja Rekrutacyjna w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyjąć dodatkowe 

kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola. 
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§ 11 

 

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

obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.  

2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby zapewniające mu pełne 

bezpieczeństwo, upoważnione na piśmie przez jego rodziców. Osoby te nie mogą wzbudzać 

obaw co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola 

do domu. 

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

i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców. 

4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 

z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

5. W nagłej sytuacji, gdy rodzic telefonicznie informuje o odbiorze dziecka przez osobę 

nieupoważnioną, nauczyciel weryfikuje daną informację poprzez osobiste wykonanie 

telefonu do rodzica w celu potwierdzenia danych. 

6. Nauczyciel ma prawo nie wydać dziecka w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że stan 

zdrowia lub świadomości osoby odbierającej dziecko z przedszkola nie gwarantuje mu 

pełnego bezpieczeństwa lub gdy po dziecko zgłosi się osoba nieupoważniona. 

7. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być 

poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi. 

8. Przyprowadzając dziecko w godzinach rannych należy oddać je pod opiekę nauczyciela. 

9. Osoba odbierająca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w momencie 

wywołania dziecka z sali i przywitania się z nim w obecności nauczyciela.  

10. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do godziny zamknięcia jednostki. 

 

§ 12 

 

1. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program wycieczek 

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

sprawności fizycznej.  

 

 



 8 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 13 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie prawo oświatowe oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności zawarte w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom 

podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej  

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie 

to realizowane jest poprzez 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. 

3. Powyższe cele wychowania przedszkolnego są realizowane w następujących obszarach: 

fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy obszar rozwoju dziecka, język obcy 

nowożytny. 

4. Do głównych zadań przedszkola należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym          

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

3) 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; 

4)  organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,               

z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju; wspierających 

indywidualność i oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę 

uczestnictwa w grupie; 

5) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, 

dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo; 
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6) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości  

i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych  

i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego; 

7) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu 

do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, 

tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych; 

8) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz 

norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym 

etapie rozwoju dziecka; 

9) organizowanie zajęć umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

10) organizowanie zajęć prowadzących do poznania wartości i norm społecznych, których 

źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz 

rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie 

rozwoju; 

11) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych  

o nowe, wynikające z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka, sytuacji lub zagrożeń,   

w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, 

psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie   

z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, modą, katastrofy, zdarzenia traumatyczne; 

12) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia 

przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

13) organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami. 

5.  Zadania, o których mowa w ust. 4 realizowane są we współpracy z:  

1) rodzicami; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola; 

3) poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

4) innymi przedszkolami i placówkami; 

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

6. Przedszkole realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:  

1) dobrem dziecka; 

2) potrzebą wyrównania jego deficytów rozwojowych; 
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3) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie mu kształcenia i rozwoju 

zainteresowań oraz indywidualizacji oddziaływań wychowawczych. 

§ 14 

 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową 

wychowania przedszkolnego oraz programy wychowania przedszkolnego dopuszczone 

przez dyrektora do użytku w przedszkolu. 

2. Programy dopuszczone do użytku w przedszkolu stanowią przedszkolny zestaw programów 

wychowania. 

§ 15 

 

1. Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem 

sprawuje nauczyciel dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego 

możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących 

warunków lokalowych oraz zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: 

1) organizuje zajęcia zgodnie z programem i planem miesięcznym, z uwzględnieniem zasad 

BHP i potrzeb psychofizycznych dziecka; 

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

bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, a szczególnie nieoddalania się od 

grupy, niewychodzenia z sali bez pozwolenia i wiedzy nauczyciela; 

3) wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia  

z rówieśnikami; 

4) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę; 

5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem czasu rozchodzenia 

się dzieci; 

6) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu, w trakcie 

zajęć poza terenem przedszkola, podczas nauki religii oraz zajęć dodatkowych 

organizowanych w czasie realizacji podstawy programowej; 

7) w przypadku, gdy musi chwilowo oddalić się od grupy, jest zobowiązany powierzyć dzieci 

opiece drugiej dorosłej osoby, gwarantującej pełne bezpieczeństwo (pracownik obsługi), 

jednak do minimum ogranicza swoją nieobecność; 

8) opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich 

sprawach dotyczących wychowanków; 
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9) nie pozostawia dzieci, gdy nie ma jeszcze zmiennika – takiej sytuacji dyrektor ma prawo 

polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale, a polecenie dyrektora jest dla nauczyciela 

obowiązujące; 

10) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, 

jak i psychicznym; 

11) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w grupie; 

12) każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac 

zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia; 

13) nie dopuszcza do zajęć prowadzonych w pomieszczeniu lub w miejscu mogącym stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, powiadamia o tym dyrektora; 

14) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy 

ta pomoc jest niezbędna, powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub 

zaobserwowanych niepokojących symptomach 

15) w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na 

zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom; 

16) o każdym wypadku powiadamia się niezwłocznie pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), 

dyrektora przedszkola , rodziców (opiekunów) dziecka; 

17) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza 

udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach; 

18) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów 

ruchu drogowego; 

19) nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się przy udziale wymaganej liczby 

opiekunów.  

3. Budynek Przedszkola, przyległy teren i urządzenia odpowiadają ogólnym warunkom 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzeniom przeciwpożarowym. 

 

§ 16 

 

1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
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przedszkolach, szkołach  i placówkach na zasadach określonych w szczegółowych 

przepisach. 

2. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy są wszyscy wychowankowie, którzy 

wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne, zarówno z trudnościami  

w uczeniu się, jak i ze szczególnymi uzdolnieniami. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, rodzicom dzieci  

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają uczniom nauczyciele 

przedszkola oraz specjaliści. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy  

z: rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami  

i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny i dzieci. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: dziecka, 

rodziców dziecka, dyrektora przedszkola, nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty, 

prowadzących zajęcia z dzieckiem, poradni, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, 

asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowych oraz instytucji 

działających na rzecz rodziny i dzieci. 

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

z uczniem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych 

(korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-

społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym) zindywidualizowanej ścieżki 

realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; oraz porad  

i konsultacji. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców dzieci i nauczycieli jest udzielana  

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

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele  

i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

11. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

12. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie  

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom          

w przedszkolu. 



 13 

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

i nieodpłatne. 

14. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

dziecka. 

15. Nauczyciele rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania  

i uzdolnienia. 

§ 17 

 

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.   

 

§ 18 

 

1. Dyrektor przedszkola, na każdy rok szkolny powierza każdy oddział przedszkolny opiece 

jednemu nauczycielowi, w uzasadnionych wypadkach opiekę nad oddziałem może 

sprawować dwóch nauczycieli. .   

2. Ze względu na prawidłową organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać 

przesunięty do pracy w innej grupie.  

3. Decyzję ostateczną w zakresie organizacji pracy oraz organizacji pracy grup przedszkolnych 

w roku szkolnym podejmuje dyrektor.  

  

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY PRZEDSZKOLA 

 

§ 19 

 

 1. Organami przedszkola są: 

1) dyrektor przedszkola, 

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodziców. 
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§ 20 

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół w Wójcinie jest jednocześnie dyrektorem przedszkola. 

2. Dyrektor kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. 

3. Sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo Oświatowe. 

4. Sprawuje opiekę nad dziećmi  oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

5. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. 

6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

7. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole. 

8. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola. 

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

i pracowników nie będących nauczycielami. 

10. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów, w szczególności określonych  w ustawie - 

Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 

11. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący zgodnie z  ustawą  

z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  oraz przepisami 

wydanymi na jej podstawie. 

  

§ 21 

 

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

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

Jest integralną częścią Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Wójcinie. 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy, 

2) przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego zmian, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych,  po zaopiniowaniu ich 

projektów przez  radę rodziców, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy placówki. 
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7) przyjęcie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego placówki, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

5) Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej określa ustawa - Prawo oświatowe oraz 

przepisy wydane na jej podstawie. 

  

§ 22 

 

2. W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (prawnych 

opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola, jest integralną częścią Rady Rodziców 

Zespołu Szkół w Wójcinie. 

3. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. 

4. Skład oraz  kompetencje rady rodziców określa ustawa - Prawo oświatowe, w szczególności 

do kompetencji rady rodziców, należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 

przedszkola, w trybie określonym w ustawie Prawo oświatowe, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

placówki, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki, 

4) szczegółowe zadania oraz tryb pracy określa regulamin rady rodziców, który nie może być 

sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym. 

  

§ 23 

 

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą, w celu stworzenia jak najlepszych warunków 

rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola. 

2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą poprzez: 

1) organizowanie wspólnych posiedzeń, 

2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania, 

3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań. 
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§ 24 

1. Nieporozumienia i spory pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców rozstrzyga dyrektor. 

2. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem a innymi organami przedszkola, strony mogą 

zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

 

§ 25 

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są:  

1) nauczyciele 

2) pracownik obsługi jako kucharka i sprzątaczka 

3) pomoc nauczyciela i kucharki 

2. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi określają odrębne  

przepisy.  

 

§ 26 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.  

2. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela przedszkola ustala dyrektor z początkiem każdego roku.  

Do najważniejszych zadań nauczyciela związanych z:  

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci należy:  

a) opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci,  

b) przyswajanie wiedzy o tym co sprzyja i zagraża zdrowiu(bajka, historyjka obrazkowa, 

przeźrocza, opowiadanie, własne doświadczenia dzieci, zabawy dydaktyczne). 

2) tworzenie warunków wspomagający rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań należy:  

a) gruntowne i systematyczne poznawanie dzieci i ich dotychczasowego rozwoju,  

b) indywidualizacja, osobisty kontakt wychowawczy z każdym dzieckiem w grupie,  

c) orientacja w zakresie indywidualnych możliwości poszczególnych wychowanków               

i dostosowanie do nich zadań wychowawczych, których realizacja pomoże dziecku 

osiągnąć odpowiedni poziom rozwoju.  

3) prowadzeniem pracy wychowawczej, dydaktycznej i odpowiedzialności za jej jakość należy:  

a) staranne przygotowanie się do zajęć,  

b) wykonywanie ciekawych, kolorowych, bliskich dziecku pomocy dydaktycznych,  

c) prowadzenie ciekawych zajęć rozwijających u dzieci twórcze myślenie,  

d) czynny udział wszystkich dzieci w zajęciach,  

e) organizowanie mini konkursów.  

4) współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, ośrodkiem zdrowia:  

a) kierowanie dzieci z trudnościami wymowy do logopedy,  



 17 

b) w razie zachodzącej potrzeby kierowania dzieci na badania mające na celu określenie 

dojrzałości szkolnej,  

c) kierowanie dzieci do ośrodka zdrowia w celu przebadania właściwej postawy,  

d) konsultacja ze stomatologiem.  

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pracy pedagogicznej dotyczącą oddziału:  

1) dziennik lekcyjny,  

2) miesięczny plan pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,   

3) kartę obserwacji dziecka, 

4) diagnozę pedagogiczną. 

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

dyrektora przedszkola, psychologiczno-pedagogicznej, doświadczonych nauczycieli:  

1) wskazanie odpowiedniej literatury,  

2) zapraszanie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej do przedszkola,  

3) przydzielenie opieki doświadczonego nauczyciela,  

4) udział w konferencjach i spotkaniach metodycznych,  

5) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej szkoły, które mają charakter szkoleniowy,  

6) obserwacja zajęć prowadzonych przez doświadczonego nauczyciela,  

7) pomoc nauczyciela opiekuna w układaniu planów pracy. 

5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt     

z ich rodzicami w celu:  

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci:  

a) zaspokajania potrzeb uczuciowych dziecka z zapewnieniem atmosfery pełnego 

bezpieczeństwa,  

b) właściwej postawy dorosłych wobec zainteresowań poznawczych dziecka. 

2) ustalania form pracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,  

3) włączania ich w działania przedszkola.  

 

§ 27 

 

1. Zadania pracownika obsługi pełniącego funkcję kucharki i sprzątaczki:  

1) przyrządzanie posiłków z zachowaniem pełnych zasad higieny wymaganych przepisami,  

2) prowadzenie podręcznego magazynu i dbałość o racjonalne zużycie produktów,  

3) utrzymywanie w czystości we wszystkich pomieszczeniach przedszkolnych sprzętu 

kuchennego i naczyń,  

4) branie udziału w ustalaniu jadłospisu.  

 

ROZDZIAŁ VI 

PRAWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

 

§ 28 

 

1. Przedszkole gwarantuje dzieciom prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka :  

1) właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznego zgodnie  

z zasadami higieny pracy umysłowej;  
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2) ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;  

3) poszanowania godności osobistej dziecka, życzliwego i podmiotowego traktowania  

w procesie wychowawczo – dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim jakie jest;  

4) zapewnienie warunków do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;  

5) poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;  

6) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;  

7) poszanowania własności;  

8) zapewnienie warunków do snu i wypoczynku, jeżeli dziecko tego potrzebuje;  

9) badania i eksperymentowania;  

10) doświadczania konsekwencji własnego zachowania;  

11) zachowania prawa dziecka do wyrażania uczuć, emocji z poszanowaniem uczuć innych.  

2. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają obowiązek przestrzegania ustalonych zasad 

właściwego zachowania.  

3. Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu dotyczą bezpieczeństwa i szacunku względem 

siebie i innych oraz poszanowania mienia w przedszkolu, zgodnie z zapisami zawartymi  

w Kodeksie Przedszkolaka. Dzieciom w przedszkolu nie wolno:  

1) stwarzać niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu i życiu dziecka i innych dzieci;  

2) krzywdzić innych ani siebie;  

3) niszczyć cudzej własności;  

4) przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.  

4. Wychowankowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady współżycia 

społecznego poddawani są wnikliwej obserwacji i szczegółowej analizie zachowań przez 

nauczyciela, pedagoga i psychologa, którzy podejmują decyzje o:  

1) powiadomieniu dyrektora;  

2) powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów);  

3) spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielami, pedagogiem  

i psychologiem w obecności dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku 

oddziaływań i wspólnych sposobów postępowania;  

4) skierowaniu dziecka do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w celu dokonania diagnozy 

specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, innych działaniach podjętych  

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).  



 19 

5. Dziecko może być czasowo zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola  

w przypadku wszawicy, choroby zakaźnej, sytuacji rodzinnej; decyzję o zawieszeniu  

w korzystaniu z przedszkola podejmuje dyrektor.  

6. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców może podjąć 

decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących 

przypadkach:  

1) nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc;  

2) nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż miesiąc;   

3) braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, 

dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie 

interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a agresywne 

zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci;  

4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.  

7. Rodzice mają prawo do odwołania się od tej decyzji do organu nadrzędnego.  

8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, 

chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej 

wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 §1 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego.   

ROZDZIAŁ VII 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

§ 29 

 

Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem  

z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Rodzice (prawni opiekunowie), 

nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania 

wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.  

1. Prawa rodziców:  

1) zapoznanie się z zadaniami wynikającymi z planu rozwoju placówki i planów pracy  

w danym oddziale;  

2) uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;  

3) uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga, psychologa i logopedy  

w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania 

dziecku pomocy;  

4) wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

przedszkola;  

5) znajomość aktów prawnych regulujących prace przedszkola.  
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2. Obowiązki rodziców:  

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 (prawnych opiekunów), 

osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,  

w godzinach otwarcia przedszkola;  

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;  

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne 

zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;  

7) przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych oraz dostarczenie informacji 

potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia po przebytej chorobie zakaźnej pozwalającej 

na pobyt dziecka w przedszkolu;  

8) dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka;  

9) systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń;  

10) interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka;  

11) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.  

3. Formy współpracy przedszkola z rodzicami / prawnymi opiekunami:  

1) spotkania adaptacyjne;   

2) zebrania ogólne z dyrektorem i grupowe co najmniej 3 razy w roku;  

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami – w miarę 

potrzeb;  

4) tablice informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów);  

5) zajęcia integracyjne dla rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci – minimum 2 razy w roku; 

6) warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów – według potrzeb;  

7) wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów)  

i nauczycieli.  

 

ROZDZIAŁVIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 30 

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.  

 

 

 

§ 31 

 

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

nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców. 

2. Dla zapewnienia znajomości przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie 

 statutu pracownikom i rodzicom. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odrębne przepisy. 

4. Zmiany Statutu dokonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

  

 

Statut Publicznego Przedszkola Samorządowego uchwalony Przez Radę Pedagogiczną w dniu 

22 listopada 2017r. na podstawie art.. 72 Ustawy z 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe  

( Dz.U. z 2017r. poz59 i 949) 

 

przyjęty przez Radę Rodziców na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r.  

 

 

 

 

 Przewodniczący   Rady Rodziców                            Przewodniczący Rady Pedagogicznej  

 

                                                       

 

 

 

 


