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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§  1 

      Przedszkole Samorządowe w Sokołowie Młp. działa  na  podstawie: 

1.  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r. poz. 827); 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 3 stycznia 2014.poz.7 );  

2.Kodeks Pracy- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z 
późniejszymi zmianami). 

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz. U. 
2006/97/674 z późniejszymi zmianami)                           

4. Rozporządzenia   Ministra   Edukacji  Narodowej   z   dnia 21 maja 2001 w sprawie 
ramowych   statutów   publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 
2001/61/624 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 

5.Uchwała Nr XXXIV/336/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia  21 września 

2013 roku, w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne 

przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Małopolski 

6. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku ( art. 5 i art. 18 ) ratyfikowana przez Sejm 
RP dnia 30 września 1991 r. Konwencja weszła w życie w stosunku do Polski 07 lipca 
1991 r.  ( Dz. U. 1991/120/526). 

7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 18 czerwca 2014, poz. 803);  

8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz. U. poz. 1113) 
 
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w 

sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, (Dz. U z dnia 29 

października 2013, poz.1257).  

10. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania 

dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157);  



str. 4 
 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku 
w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. 2002/23/225 z późniejszymi zmianami). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 09 kwietnia 2002 
roku w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 
publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002/56/506 z późniejszymi zmianami). 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 czerwca 2009 
roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania 
przedszkolnego, programów nauczania, i podręczników oraz cofania dopuszczenia 
(Dz. U. 2009/89/730  z późniejszymi zmianami). 
 
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z 31 grudnia 2002 r. 
(Dz,U. 2003 nr 6, poz. 69 ze zmianami). 
 
15. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów 

szkół do innych (Dz. U. z 2004r. nr 26 poz. 232) 

16.Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 
(Dz. U. z 2009r. nr 168, poz. 1324). 
 
17.Rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw , dyplomów 
państwowych i innych druków szkolnych ( Dz.U. z 2010 r., Nr 97, poz. 624) 
 
18. Niniejszego   statutu.      

§ 2 
 

1. Przedszkole   jest   placówką publiczną, nieferyjną. Wchodzi w skład Zespołu Szkół 

im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.Zespół Szkół utworzono 29 maja 2002 roku na 

podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Nr 41/393/2002. 

1.1. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający 
Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. 

1.2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 
ustalonym przez organ prowadzący – nie krótszym niż 5 godzin dziennie.  

1.3. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej 
dostępności. 

1.4. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określonew 
odrębnych przepisach. 

2. Przedszkole   jest   jednostką   budżetową, którego działalność finansowana jest 
przez: 
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2.1. Urząd Gminy i Miasta Sokołów Młp. 

2.2. Rodziców, w formie opłat ponoszonych na dziecko za  świadczenia wykraczające   
poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, uwzględniających rodzaj świadczeń oraz czas ich trwania. 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miejska w Sokołowie Młp.; 
bezpośredni   nadzór   nad działalnością   przedszkola   sprawuje   burmistrz  miasta. 

4.Nadzórpedagogiczny   pełni   Podkarpacki Kurator   Oświaty   w  Rzeszowie. 
 

§ 3 
 

1.Przedszkole używa nazwy:  Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Sokołowie Młp. 
 
2.Dane kontaktowe do przedszkola: Przedszkole Samorządowe mieści się w 
Sokołowie Młp. 36 -050, przy ulicy Partyzantów 2, tel. 17 7729165,www.przedszkole-
sokolow.pl(II oddziały) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. 36-050, 
przy ul. Lubelskiej 42,tel./faks 17 7729039,www.zsjp2sokolowmlp.pladres e-
mail:zsjp2sokolowmlp@wp.pl 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania przedszkola 
 

§ 4 
 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie 

oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w tym w 

szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego : 

  

1.Przedszkole w równej mierze pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą  
i kształcącą. 
 

2. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która 

polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych dziecka, w tym uzdolnień, rozpoznawaniu jego indywidualnych 

możliwości psychofizycznych oraz wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych, wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej 

edukacji dzieci od 3-go roku życia do rozpoczęcia nauki w I klasie sześcioletniej szkoły 

podstawowej. 

  
3. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i  nauki w warunkach 
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

4. Cele pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej przedszkola: 

http://www.przedszkole-sokolow.pl/
http://www.przedszkole-sokolow.pl/
http://www.zsjp2sokolowmlp.pl/
mailto:zsjp2sokolowmlp@wp.pl
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4.1.Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. 

4.2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak,  żeby lepiej 
orientowały się w tym, co dobre i co złe. 

4.3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego 
radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do  łagodnego znoszenia 
stresów i porażek. 

4.4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 
relacjach z dziećmi i dorosłymi. 

4.5. Stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce 
dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. 

4.6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa  
w zabawach i grach sportowych. 
  
4.7. Budowanie dziecięcej wiedzy  o świecie społecznym, przyrodniczym 
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń 
w sposób zrozumiały dla innych. 

4.8. Wprowadzenie dzieci w  świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. 

4.9. Przygotowanie dzieci di posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

4.10. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, podtrzymywanie i 
rozwijanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do 
posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem 
regionalnym dzieci.  

4.11. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości 
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

4.12. Organizowanie nauki religii na życzenie rodziców. 

5. Cele wychowania przedszkolnego są realizowane w następujących obszarach 
działalności edukacyjnej przedszkola: 

5.1. Umiejętności społeczne (porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne 
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych). 

5.2. Czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i  kulturalne; utrzymywanie  ładu 
i porządku. 

5.3. Mowa dzieci. 
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5.4. Czynności intelektualne stosowane w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego 
otoczenia. 

5.5. Wychowanie zdrowotne i sprawność fizyczna dzieci. 

5.6. Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych. 

5.7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem. 

5.8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 

5.9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.  

5.10. Rozwój umysłowy dziecka poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 
zainteresowań technicznych. 

5.11. Rozumienie istoty zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń. 

5.12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 

5.13. Edukacja matematyczna. 

5.14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 

5.15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

6. Obszary działalności edukacyjnej przedszkola zawierają umiejętności  
i wiadomości,  którymi powinny wykazywać się dzieci kończące przedszkole  
i rozpoczynające naukę  w szkole podstawowej, a które określone są w podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego. 
 

§ 5 
 
1.Opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego lub zadań realizowanych w ramach zajęć 
dodatkowych ustalony jest w dopuszczonych przez dyrektora przedszkola programie 
wychowania przedszkolnego i w miesięcznych planach pracy, opracowanych przez 
nauczycieli poszczególnych oddziałów przedszkolnych. 
 

§ 6 
 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu zgodnie zRozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz. U. poz. 1113) 

§ 7 
 
1. Przedszkole   realizuje zadania statutowe w ramach koncepcji przedszkola 
otwartego, umożliwiając rodzicom pełne współuczestnictwo w  życiu przedszkola  
w ramach istniejących warunków oraz proponując różnorodne formy kontaktów. 
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2. Przedszkole dba o jednolite oddziaływanie wychowawcze i w tym celu: 

2.1. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i 
kształcących realizowanych w przedszkolu.  

2.2. Nauczyciele zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania 
przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam 
umiejętności i wiadomości. 

2.3. Nauczyciele informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także 
włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i  łagodzenia trudności, na 
jakie natrafiają. 

2.4. Nauczyciele zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.  

2.5. Nauczyciele współpracują z rodzicami w zakresie dbania o kształtowanie 
świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie. 

3. Współpraca z rodzicami przybiera następujące formy: 

3.1. Rodzice mają wstęp do przedszkola w każdym momencie, gdy uznają to za 
stosowne i konieczne. 

3.2. Bezpośrednie kontakty nauczycieli z rodzicami podczas przyprowadzania 
i odbioru dzieci. 

3.3. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

3.4. Udzielanie informacji o postępach lub trudnościach dziecka na podstawie 
obserwacji i diagnozy, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólne 
ustalanie sposobu postępowania – konsultacje i rozmowy indywidualne z 
dyrektorem, nauczycielem. 

3.5. Udział rodziców w spotkaniach organizacyjnych. 

3.6. Pomoc rodziców w przygotowaniu imprez, uroczystości przedszkolnych, 
wyjazdów. 

3.7. Możliwość uzyskania indywidualnej porady w przypadku zgłoszenia takiej 
potrzeby przez rodziców. 

3.8. Uczestniczenie rodziców w zebraniach, spotkaniach odbywających  się z 
udziałem nauczycieli i specjalistów; zebrania grupowe.  

3.9. Uczestniczenie w zajęciach otwartych, pokazowych. 

3.10. Kąciki tematyczno-informacyjne dla rodziców. 

 4. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania 
wychowawcze. 
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§ 8 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby 
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb 
środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych i 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 
  
1.1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu 
w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola. 

1.2. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem 
fizycznym, jak i psychicznym. 

1.3. Podczas pobytu dzieci na placu przedszkolnym, umożliwia zajęcia i zabawy 
  na terenie bezpiecznym, gdzie  sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości 
dzieci. 

1.4. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i Ppoż. 

1.5. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczna i poradniami 
specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.  

2. Bezpośrednią opiekę nad dziećmi w przedszkolu i w czasie zajęć poza terenem 
przedszkola  sprawuje nauczyciel (w grupach 3,4 latków przy pomocy woźnej). 

2.1. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w trakcie pobytu  
w przedszkolu sprawuje wyłącznie nauczyciel. 

2.2. Przedszkole organizuje wycieczki, całkowitą odpowiedzialność za zdrowie 
i  życie dzieci podczas wycieczek ponosi nauczyciel. 

3. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział 9-cio i 10-cio godzinny opiece dwóm 
nauczycielom (obu powierza też wychowawstwo), w oddziale realizującym 5-cio 
godzinna podstawę programową wychowawstwo sprawuje jeden nauczyciel. 

4. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ 
prowadzący. 

5. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy 
wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez cały okres 
uczęszczania dzieci do przedszkola. 

§ 9 

1. Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę także dla dzieci 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, w integracji z 
pełnosprawnymi rówieśnikami, w miarę możliwości – zatrudnionego personelu, 
posiadanej bazy, środków dydaktycznych i sprzętu specjalistycznego. 

2. W przedszkolu nie ma oddziału integracyjnego. 
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3. Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym 
społecznie: 

3.1. Realizowanie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego, 

3.2. Realizowanie programu wychowania przedszkolnego,  z wykorzystaniem 
odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

4. Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we 
wspieraniu ich rozwoju. Rodzice mają prawo do wsparcia i pomocy ze strony 
przedszkola. 

ROZDZIAŁ III 

Funkcjonowanie przedszkola 
 

§ 10 
 
1.Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne. Przedszkole umożliwia odbywanie tego przygotowania w utworzonym 
oddziale (w razie potrzeby w oddziałach) przedszkolnym; w przedszkolu albo w 
oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole. 

2.Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 
prowadzący.  

3. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach dostosowanych do 
potrzeb rodziców, tj. od 6.15do 16.15. 
 

4. Godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziców i 

decyzji organu prowadzącego. 

5. W okresie zmniejszonej frekwencji, w czasie przerw świątecznych i ferii dopuszcza 

się zmniejszenie liczby oddziałów. 

§ 11 

1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu prowadzone są zajęcia 
dodatkowe. 

2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do 
możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 

a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 20 minut 

b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut 
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3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od 
wyboru rodziców. 

4. Przedszkole na  życzenie rodziców organizuje naukę religii w najstarszych grupach 
dzieci 5 i 6 – letnich, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

5. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola. 

6. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe ponoszą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo dzieci. 

§ 12 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział  złożony z dzieci 
zgrupowanych  według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, 
zainteresowań, uzdolnień. 

2. Oddziały tworzy się w zależności od liczby zgłoszonych dzieci na dany rok szkolny. 

3. Podziału na grupy dokonuje dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

4. Liczba dzieci w oddziale wynosi do 25. Przekroczenie tej liczby uzasadnia się 

potrzebami społecznymi, zwiększona liczba dzieci w poszczególnych oddziałach 

dokonywana jest za zgodą nauczycieli i organu prowadzącego przedszkole. 

5. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125. 

6. W przedszkolu jest 5 oddziałów oraz dwa oddziały przedszkolne w szkole. 

7. Zasoby lokalowe zabezpieczają warunki dla rozwoju dzieci pod względem 
zdrowotnym, intelektualnym i rekreacyjnym. 

7.1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:  

a) Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów  

b) Szatnię dla dzieci z podziałem na sektory poszczególnych grup 

c) Kuchnię 

d) Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze 

e) Ogród przedszkolny 

8. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego (plac 
zabaw) z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 

9. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy 
pobyt dzieci na placu przedszkolnym. 

§ 13 
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1. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka nauczyciele są zobowiązani 
do zachowania proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu 

2.  Proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu,  
w rozliczeniu  tygodniowym, są następujące: 

a) Co najmniej 1/5 czasu nauczyciele przeznaczają na zabawę (w tym czasie   dzieci 
bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela) 

b) Co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci: 3 i 4-latków – ¼) , dzieci 
spędzają na placu przedszkolnym, na boisku, w parku, itp. (organizowane są tam gry i 
zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, 
porządkowe i ogrodnicze, itd.) 

c) Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane  według 
wybranego programu wychowania przedszkolnego 

d) Pozostały czas – 2/5 czasu – nauczyciele mogą dowolnie zagospodarować  
(w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, 
organizacyjne i inne). 

§ 14 

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w przedszkolu 
w zasadzie w godzinach  od 8:00 do 13:00. Godziny realizacji podstawy programowej 
mogą być zmienione decyzją Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w 
porozumieniu z Radą Rodziców. 

 2.  Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

 3.  Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być    
dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut. 
 

§ 15 
 
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 

programu wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do użytku dyrektor 

przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

2. W przedszkolu dopuszczane są programy opracowane przez nauczycieli. 

 3. Dopuszczone przez dyrektora przedszkola programy wychowania 
przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.  

§ 16 

1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym 
dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku 
szkolnym oraz jego obecność. 
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1.1. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciel potwierdza 
podpisem. 

2. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych lub dokumentuje zajęcia  
w specjalnych zeszytach. 

3. Przedszkole gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka objętego 
pomocą  psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności 
uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, logopedę. 

4. Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie 
możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentują. 

5. Nauczyciele dzieci 5,6 –letnich przeprowadzają analizę gotowości dziecka do  
podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną). 

6. Celem diagnozy przedszkolnej jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: 

6.1.  Rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki 
w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do 
potrzeb wspomagać. 

6.2.  Nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu 
wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku  
poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. 

 6.3. Pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie  
skierowane  dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 
 

§ 17 

             Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.15 -8.00. 
Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego 
dnia do wychowawczyni grupy. 

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je  
w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub 
nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, 
zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, 
wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, 
na placu zabaw lub posesji przedszkolnej. 

 3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, 
zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia 
wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia 
lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do 
przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do 
przedszkola. 
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4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich  
(np. szczepień,  badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z 
rodzicami. 

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. 

6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu 
dziecka wskazującym na początki choroby. 

7. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami. 

8. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz 
wprowadzania zwierząt na teren przedszkola. 

9. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu 
kontaktowego i adres. 

10. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola 
osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola. 

11. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do 
podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. 
Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane. 

12. Upoważnienie wystawia  co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na 
piśmie z własnoręcznym podpisem.  
  
 13. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie 
dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. 
W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami. 

14. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 
odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę. 

 15. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 
zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 
dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających). 

16. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje 
dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem. 

17. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane, nauczycielka zobowiązana jest 
powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

18. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu 
pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 
godzinę. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia komisariat policji o 
niemożności skontaktowania się z rodzicami. 
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29. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców 
musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe. 
  

§ 18 

                                                     Zasady rekrutacji 

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

2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są: 

2.1. Dzieci w wieku 5, 6 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne, 

2.2. Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,dzieci matek lub ojców, 
wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź 
całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na 
podstawie odrębnych przepisów, 

2.3. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, 

2.4. Dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci), 

2.5. Dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym oraz ich 
rodzeństwo, 

2.6. Dzieci, które nigdy nie uczestniczyły w zajęciach przedszkolnych, 

2.7. Dzieci obojga rodziców pracujących, 

2.8. Zgłoszone na pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie, 

2.9.Dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin. 

3. Dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie mogą być przyjęte do 
przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
z uwzględnieniem możliwości i warunków przedszkola. 

4. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się  co roku, według harmonogramu 
ustalonego przez organ prowadzący, najczęściej w marcu/kwietniu każdego roku. 

5. W czasie rekrutacji kolejność działań jest następująca: 

5.1. Wydawanie i przyjmowanie od rodziców wypełnionych Kart Zgłoszenia Dziecka 
do Przedszkola.  

5.2. Kwalifikowanie dzieci do przedszkola na najbliższy rok szkolny. 

a) Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola. 
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b) W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci w stosunku do miejsc w przedszkolu 
kwalifikowania dzieci do przedszkola dokonuje komisja rekrutacyjna, w skład której 
wchodzi: dyrektor, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady 
Rodziców. Przewodniczącym komisji jest dyrektor przedszkola. Decyzje komisji są 
protokołowane i przechowywane w gabinecie dyrektora. 

c) Wywieszenie w miejscu dostępnym dla zainteresowanych imiennych list dzieci 
przyjętych do przedszkola, nie przyjętych oraz listę rezerwową. 

d) W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice mają prawo oczekiwać 
na wolne miejsce w przedszkolu, będąc na liście rezerwowej. 

 5.3.  Podpisywanie umów cywilnoprawnych pomiędzy dyrektorem przedszkola  
a  rodzicami (prawnymi opiekunami) następować będzie zgodnie z harmonogramem 
najczęściej w kwietniu każdego roku. 
  
6. Przy zapisywaniu dzieci do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) deklarują 
liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz określają ilość posiłków, 
z  których dziecko będzie korzystało. 

7. W przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca przyjmowanie dzieci odbywa się 
w ciągu całego roku przez dyrektora przedszkola. 

8. Szczegółowe przepisy dotyczące rekrutacji określa Regulamin rekrutacji dzieci do 
przedszkola. 

9. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję  
o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących 
przypadkach: 
  
9.1.Gdy rodzice nie wnoszą terminowo lub zalegają z opłatami co najmniej  
1 miesiąc. 

9.2.Nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłaszanie tego faktu do 
przedszkola. 

9.3.Zachowanie dziecka uniemożliwia pracę nauczycielom lub stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa innych dzieci. 

9.4.Rodzice zataili informacje o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy 
proces wychowawczo-dydaktyczny. 

9.5.Permanentnego odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców (opiekunów 
prawnych bądź upoważnione osoby) po godzinach funkcjonowania placówki. 

9.6.Nastąpił brak współpracy między personelem dydaktycznym a rodzicami  
w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania 
dziecka.  
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§ 19 

                                  Zasady odpłatności za przedszkole 

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra 
Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala 
się w godzinach od 8.00 do 13.00 (5 godzin). 

2. Wysokość opłat za łączny czas trwania poszczególnych zajęć dodatkowych określa 
Uchwała Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w 
przedszkolu. 

3. Miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu stanowi opłata za czas realizacji  
zajęć ustalana na podstawie  Uchwały nr XII/110/2011 z dnia 28 października 2011 r. 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu.   

3.1. Dyrektor przedszkola zawiera umowę cywilnoprawną z rodzicami (opiekunami 
prawnymi) określającą zakres  świadczeń, wysokość i zasady pobierania opłat 
miesięcznych, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania. 

3.2. Umowa może być wypowiedziana przez: 

 a) rodzica, za 30 - dniowym okresem wypowiedzenia, złożonym do dyrektora na  

piśmie (nie dotyczy dzieci 5 i 6 letnich realizujących roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne); 

 

 b) dyrektora przedszkola, jeżeli rodzic nie wnosi opłat w terminach wskazanych 
w umowie lub zalega z opłatami co najmniej 1 miesiąc; 

 c) każdą ze stron za porozumieniem dokonanym na piśmie. 

3.3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej. 

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za  świadczenia udzielane 
przez przedszkole nie nalicza się począwszy od pierwszego dnia nieobecności dziecka. 

5. Opłaty rodzic dokonuje z góry w terminie do 15 dnia (szkoła do 10 dnia) każdego 
miesiąca uczęszczania dziecka do przedszkola. 

6. Opłatę  ponosi się w czasie trwania całego roku szkolnego z wyłączeniem przerw w 
pracy przedszkola, określanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Opłatę  za pobyt dziecka w przedszkolu można regulować  poprzez dokonanie 
wpłaty wymaganej kwoty intendentce oraz na wskazane przez dyrektora konto 

bankowe: 38 9182 0006 0000 0433 2000 0150z podaniem w tytule płatności: 
imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, którego dotyczy opłata. 

10. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego przedszkola. 
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11. Za zwłokę w dokonywaniu opłat,  o których mowa w pkt. 3.1. za deklarowane 
świadczenia, intendent przedszkola może naliczać ustawowe odsetki. 

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

 12.1. Żywienie dzieci składa się z dwóch i trzech  posiłków: śniadania,  obiadu i 
podwieczorku - wycenionych osobno, a w sumie  składających się  na dzienną stawkę. 

 12.2. Dzienna stawka żywieniowa pokrywa zakup produktów żywnościowych. 

 12.3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej i poszczególnych posiłków ustala  
dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców, w uzgodnieniu z organem   
prowadzącym, biorąc pod uwagę normy żywieniowe ustalone przez Ministra Zdrowia 
oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych. 

 12.4. O zmianie wysokości opłat za wyżywienie rodzice będą powiadamiani  przez 
przedszkole w formie komunikatów na tablicy ogłoszeń. 

13. Określone w umowie zasady pobierania opłat miesięcznych dotyczą również opłat 
i odpisów za wyżywienie z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu.  

14. Za prawidłowy rejestr uczęszczania dziecka do przedszkola oraz miesięczne 
zestawienie nieobecności dzieci odpowiadają nauczycielki każdego oddziału. Według 
tych danych naliczana jest odpłatność za wyżywienie dzieci i zajęcia wykraczające 
poza podstawę programową. 

15. Zestawienie nieobecności dzieci sporządza nauczycielka w ostatnim dniu 
miesiąca, podpisuje się i przedkłada je intendentce. 

16. Na wniosek Rady Rodziców lub nauczyciela, dzieciom o trudnych warunkach 
rodzinnych lub losowych, może być udzielana pomoc materialna, w tym zakup 
podręcznika, wyposażenia przedszkolaka, opłaty za wycieczki, zajęcia dodatkowe. 
  

§ 20 

                                      Arkusz organizacji przedszkola 

1. Szczegółową organizację opieki i wychowania w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30-go 
kwietnia. 

2. Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, 
zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z Rzeszowskim Kuratorium Oświaty – 
opiniuje go przedstawiciel organu nadzorującego. 

3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola zamieszcza się w szczególności: 

a) Nazwę przedszkola, liczbę miejsc w przedszkolu, czas pracy przedszkola, przerwę 
wakacyjną. 
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b) Liczbę oddziałów i liczbę dzieci w roku szkolnym bieżącym oraz projekt liczby 
oddziałów i dzieci w przyszłym roku szkolnym. 

c) Wykaz pracowników, ich stanowiska służbowe, obowiązującą liczbę godzin pracy 
tygodniowej, pracowników administracyjno - obsługowych przedszkola , ich 
stanowiska służbowe oraz liczbę godzin etatu – liczba pracowników przedszkola, 
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. 

d) Projekt organizacji pracy w ciągu tygodnia na rok następny, w którym 
uwzględniona jest liczba oddziałów, liczbę godzin pracy dziennej i tygodniowej 
poszczególnych oddziałów, nazwisko i imię nauczycielki prowadzącej oddział. Projekt 
uwzględnia godziny pracy nauczycielek w poszczególnych dniach tygodnia. 

e) uwagi i wnioski dyrektora przedszkola 

f) uwagi i decyzje organu prowadzącego i nadzorującego odnośnie zatwierdzonego 
planu.  

§ 21 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 
dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony 
zdrowia, higieny pracy umysłowej dziecka i nauczyciela oraz oczekiwań rodziców, 
które nie są sprzeczne z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność 
przedszkola. 

1.1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest na podstawie zatwierdzonego arkusza 
organizacyjnego. 

1.2. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia  
(np. z powodu organizacji wyjścia, wycieczki, uroczystości, itp). 
  
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę 
nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału tygodniowy rozkład zajęć 
(szczegółowy rozkład dnia), z uwzględnieniem różnych form aktywności dzieci,ich 
potrzeb i zainteresowań. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia proporcje zagospodarowania czasu 
przebywania dzieci w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym, ujęte w podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 14. 
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ROZDZIAŁ IV 

Organy przedszkola i ich kompetencje 
 

§ 22 

1. Organami przedszkola są: 

a) Dyrektor przedszkola 

b) Rada Pedagogiczna 

c) Rada Rodziców 

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, 
które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

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

4. Zasady współdziałania poszczególnych organów gwarantują każdemu z nich 
możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 
kompetencji. 

5. Dyrektor przedszkola działa w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. 
w zakresie zwykłego zarządu w Przedszkolu Samorządowym. 
  
6. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na 
zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu 
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 

 
§ 23 

 
Dyrektor 

1. Zadania dyrektora są następujące: 

1.1. Zadania ogólne dyrektora: 

a) dyrektor przedszkola odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom 
przedszkola, 

b) dyrektor jest odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady 
Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami 
organu nadzorującego przedszkole, 

c) dyrektor odpowiada za zapewnienie pomocy nauczycielkom w realizacji ich zadań i 
ich doskonaleniu zawodowym, 
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d) dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich 
warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-
wychowawczych, 

e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem, 

f) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  

g) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 
stanowiących: 

h) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola  
i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 

i) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola 

j) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 

k) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  
w organizacji praktyk pedagogicznych, 

l) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami 
kontrolującymi, 

m) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, 

n) administrowanie Zakładowym Funduszem  Świadczeń Socjalnych zgodnie  
z obowiązującym regulaminem, 

o) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami 
Kodeksu Pracy, BHP i Ppoż. 

1.2. Zadania dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej: 

a) przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej 

b) przekazywanie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola 
nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. 

c) wstrzymywanie wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa 
i niezwłoczne powiadamianie o tym organu prowadzącego oraz organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny. 

1.3. Zadania dyrektora w zakresie współpracy z innymi organami przedszkola: 

a) współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w wykonywaniu swoich zadań 
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b) koordynowanie współdziałania organów przedszkola,  zapewnienie im 
swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi. 

1.4. Zadania dyrektora przedszkola związane z organizacją przedszkola:  

a) zatwierdzanie arkusza organizacji przedszkola 

b) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć, na 
podstawie zatwierdzonego arkusza  organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony 
zdrowia i higieny pracy 

c) ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie obowiązków związanych z systemem 
informacji oświatowej 

d) podpisywanie umów cywilnoprawnych z  rodzicami (prawnymi opiekunami)  
w sprawie wysokości opłat ponoszonych na dziecko za świadczenia wykraczające 
ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i wyżywienia dzieci. 

1.5. Zadania dyrektora związane z dokumentacją: 

a) dokonywanie sprostowań  błędów i oczywistych pomyłek w dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, przez skreślenie 
kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi 
wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu 

b) ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej  
oraz za wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją 

c) poświadczanie zgodności kopii z oryginałem zaświadczeń lub innych druków 
szkolnych, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach przedszkola 

d) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami 

1.6. Zadania dyrektora a sprawy dzieci: 

a) podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola w czasie roku szkolnego  

b) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi 

c) ponoszenie odpowiedzialności za organizację działań wychowawczych 

d) skreślanie dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie 
przedszkola, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej 

e) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

1.7. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem polityki kadrowej: 
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a) zatrudnianie  i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola 

b) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom 
i innym pracownikom przedszkola 
  
c) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników przedszkola 

d) nawiązywanie z nauczycielem stosunku pracy odpowiednio na podstawie umowy o 
pracę lub mianowania  na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela 
kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu 
zawodowego 

e) wystawianie nauczycielowi, na jego wniosek, legitymacji służbowej 

f) rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy w razie całkowitej likwidacji 
przedszkola 

g) rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy lub, na wniosek nauczyciela, 
przenoszenie go w stan nieczynny w razie częściowej likwidacji przedszkola albo 
w razie zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela 
  
h) zawiadamianie reprezentującej nauczyciela zakładowej organizacji związkowej  
o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy 
  
i) kierowanie nauczyciela mianowanego  na badania okresowe lub kontrolne  
z własnej inicjatywy w każdym czasie  

j) stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach określonych przepisami 
prawa oświatowego 

k) wypłacanie odpraw w razie rozwiązania z nauczycielem, zatrudnionym  
na podstawie mianowania, stosunku pracy 

1.8. Zadania dyrektora związane z oceną nauczycieli: 

a) ocenianie nauczyciela na jego wniosek lub z własnej inicjatywy 

1.9. Zadania dyrektora zawiązane z awansem nauczycieli: 

a) nadawanie nauczycielom stażystom spełniającym warunki, w drodze decyzji 
administracyjnej, stopnia nauczyciela kontraktowego  

b) zatwierdzanie  planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu 

c) przydzielanie spośród nauczycieli mianowanych  lub dyplomowanych opiekuna 
nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż 

d) ustalanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu 
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e) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela kontraktowego.  

f) Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt 
1.9.e 

g) Zasiadanie w składzie komisji na stopień nauczyciela mianowanego  
i dyplomowanego 

h) zapewnianie nauczycielom odbywającym staż odpowiednich warunków   

1.10. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego: 

a) opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznawanie z nim Radę 
Pedagogiczną i Radę Rodziców 

b) przekazywanie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola 
nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 

c) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, 
według zasad określonych w odrębnych przepisach i procedurze oceniania 

d) wykonywanie zaleceń Podkarpackiego Kuratorium Oświaty wynikających z 
nadzoru pedagogicznego 

e) zgłaszanie każdego naruszenia prawa w stosunku do nauczyciela, jako 
funkcjonariusza publicznego. 

§ 24 
 

Rada Pedagogiczna 

1.Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni  
w przedszkolu. 

3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, 
który zawiera zasady pracy rady, 

4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

4.1. Przygotowanie projektu statutu przedszkola. W przypadku istotnych zmian  Rada 
Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian i postępuje zgodnie z procedurą 
wprowadzania zmian w statucie. 

4.2.Opracowanie koncepcji  pracy dla przedszkola i jego zatwierdzanie. 

4.3. Opiniowanie programów wychowania przedszkolnego przedstawionych przez 
nauczycieli lub nauczyciela w celu dopuszczenia ich przez dyrektora do realizacji. 
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4.4. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji. 

4.5. Uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej. 

4.6. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

5. Rada pedagogiczna opiniuje: 

5.1. Skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego. 

5.2. Organizację pracy przedszkola. 

5.3. Przebieg i wyniki pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi. 

5.4. Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych 
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. 

5.5. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień. 

5.6. projekt planu finansowego. 

6. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z planem. 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością  głosów,  
w obecności co najmniej połowy jej członków. 

8. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, 
wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio 
dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. 
Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw  poruszanych na posiedzeniach 
Rady Pedagogicznej, mogących naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich 
rodzin, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

9. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem  
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora  lub innego 
nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu. 
  
10. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych 
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 
zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad 
przedszkolem. 
 
5. Rada Pedagogiczna wybiera przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej w 

drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora. 
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§ 25 
 

Rada Rodziców 

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest reprezentantem ogółu rodziców 
dzieci. 

2. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola. 

3. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współpracującym z 
dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną, władzami samorządowymi i 
oświatowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi przedszkole. 

4. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który 
nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. 

5. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok. 

6. Radę Rodziców stanowią rodzice – po jednym przedstawicieli rad grupowych, 
wybrani w tajnych wyborach. 

7. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz 
przedstawicieli rad grupowych  określa Regulamin Rady Rodziców Przedszkola 
Samorządowego. 

8. Rada Rodziców może występować do dyrektora przedszkola, do Rady 
Pedagogicznej oraz do organu prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w 
szczególności zaś: 

8.1. Opiniuje  program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania w przedszkolu, opracowanych na polecenie organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, w przypadku stwierdzenia przez tenże organ niedostatecznych efektów 
kształcenia lub wychowania. 

8.2. Pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola.  

8.3. Wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola. 

8.4. Wyraża opinię na temat statutu przedszkola i wnoszonych do niego zmian. 

8.5. Opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli za okres stażu 

8.6. Wnioskuje o ocenę pracy nauczyciela. 

8.7. Podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 
dla przedszkola. 
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9. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może 
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych  źródeł. Zasady 
wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców. 
 

§ 26 
  
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, 
który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania 
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżąca wymianę 
informacji. 

2. Wszelkie spory miedzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, 
uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. 

3. Powstałe spory pomiędzy poszczególnymi organami rozwiązywane są w drodze 
negocjacji bądź mediacji. 

4. Każdy z organów przedszkola może zwrócić się do organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny (w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych) lub  
do organu prowadzącego  (w sprawach dotyczących dysponowania  środkami 
budżetowymi, gospodarowania mieniem, przestrzegania przepisów BHP, organizacji 
pracy przedszkola) o prowadzenie mediacji w sprawach spornych między 
działającymi w przedszkolu organami. 

ROZDZIAŁ V 

Wychowankowie przedszkola 
 

§ 27 

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

1.1. 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 tym roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca 
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.  

1.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i gdy jest wolne miejsce w grupie 
dzieci najmłodszych dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które 
ukończyło 2,5 roku. 

1.3. Decyzję o przyjęciu dziecka 2,5-letniego do przedszkola podejmuje dyrektor po 
konsultacji z nauczycielką prowadzącą najmłodszy oddział. 

2. Dzieci w wieku 5,6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

3. Obowiązek, o którym mowa w pkt 2, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, 
w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o 
którym mowa w pkt 1.1., obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 
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poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku 
szkolnego. 

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt 2, są 
obowiązani  zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. 

5. Nauczyciele otaczają indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków 
i utrzymują kontakt z rodzicami. 
  
6. Przedszkole zapewnia dzieciom i rodzicom możliwość adaptacji do przedszkola 
i wszechstronną pomoc w przekroczeniu progu przedszkolnego poprzez 
organizowanie zajęć adaptacyjnych dla nowo przyjętych dzieci trzyletnich. 

7. Przedszkole stwarza odpowiednie warunki pobytu, zapewniające dzieciom 
bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności 
osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie. 

8. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice (prawni 
opiekunowie) na początku roku szkolnego - we wrześniu. 

9. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe. 

9.1. Wychowankom na terenie przedszkola nie wykonuje się żadnych zabiegów 
medycznych oraz nie podaje się żadnych leków. 

9.2. W przypadku zaobserwowania u dziecka  przez personel przedszkola objawów 
chorobowych (np. kaszel, katar,  wymioty, biegunka) rodzice zobowiązani są do 
udania się po poradę lekarską. 

9.3. Na wniosek dyrektora lub nauczyciela grupy rodzice zobowiązani są do 
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i 
może uczęszczać do przedszkola. Brak takiego zaświadczenia powoduje nie przyjęcie 
dziecka do przedszkola do momentu ustania objawów. 

10. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw 
Dziecka, a w szczególności ma prawo do: 

a) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo– wychowawczo - dydaktycznego 
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

b) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 

c) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

d) Poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, akceptacji jego osoby, 

e) Stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników, 

f) Partnerskiej rozmowy na każdy temat, znajomości swoich praw i obowiązków,  
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g) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, 

h) Nagradzania wysiłku i osiągnięć, 

11. Dziecko ma obowiązek: 

a) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, 

b) bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych. 

c) używać form grzecznościowych wobec dorosłych i kolegów, 

d) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów, 

e) starać się utrzymać porządek wokół siebie, 

f) dbać o swój wygląd i estetykę ubrania, 

g) przestrzegać zasad współżycia społecznego, 

h) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

i) szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, 

j) reagować na polecenia nauczyciela, 

k) przestrzegać ustalonych zasad w grupie, 

l) nie oddalać się od grupy bez zgody nauczyciela. 

12. W przedszkolu nie stosuje się kar fizycznych ani psychicznych. 

13. Nauczyciele swoją osobą i postawą dostarczają wzorców zachowania. 

14.Nauczyciele dbają o to, aby w pracy wychowawczej dominowały sposoby 
oddziaływania na postępowanie dziecka sprawiające mu przyjemność, dające 
poczucie zadowolenia, a tym samym najlepiej mobilizujące do pożądanego 
wychowawczo postępowania dziecka. 

ROZDAIAŁ VI 

Rodzice 
 

§ 28 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 

a) Przestrzeganie niniejszego statutu 

b) Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce 
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c) Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej  

d) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez 
rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo 

e) Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu 

f) Informowanie o przyczynach dłuższych niż 3-dniowe nieobecności dziecka w 
przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach 
zakaźnych 

g) Powiadamianie przedszkola (do  godz. 8,30) o późniejszym przyprowadzeniu 
dziecka do przedszkola. 

h) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w § 27 pkt 2, są 
obowiązani dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, 
a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. 
  

§ 29 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego 
rozwoju. 

2. Rodzice mają prawo do: 

a) Zapoznania się z programem, zadaniami wynikającymi z programów przedszkola  
i planów pracy w danym oddziale oraz z obowiązującymi w danym oddziale normami 
zachowania dziecka 

b) Zapoznania się z pakietem umiejętności jakie dziecko osiągnie na koniec roku 
szkolnego w danym oddziale 

c) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego 
zachowania i rozwoju 

d) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w rozpoznawaniu przyczyn 
trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy. 
Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji 
pracy przedszkola 

e) Wyrażania i przekazywania opinii na  temat pracy przedszkola organowi 
prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swojego przedstawiciela 
– Radę Rodziców. 

§ 30 
 

Rodzice (prawni opiekunowie) za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy 
przedszkola mogą otrzymać na zakończenie pobytu dziecka w przedszkolu list 
pochwalny dyrektora. 
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§ 31 
 
Formy współpracy z rodzicami wymienione są w rozdziale II § 7 pkt 2. 

ROZDZIAŁ VII 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 
 

§ 32 
  
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym  
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 
  
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą  
i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej 
jakość i wyniki tej pracy. W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych kieruje się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną  
i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dzieci; respektuje prawa dziecka. 

3. Personel pedagogiczny w przedszkolu stanowią: dyrektor  i nauczyciele zatrudnieni 
w przedszkolu. 

4. Nauczyciele mają status funkcjonariusza publicznego. 
  

§33 

1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:  

1.1.Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania 
i nauczania dzieci. 

a) Formy współdziałania z rodzicami określa rozdział II § 7 pkt 3 niniejszego statutu. 

  
1.2. Systematyczne informowanie rodziców  o zadaniach wychowawczych 
i  kształcących realizowanych w przedszkolu. 

1.3. Zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i 
włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych tam umiejętności i 
wiadomości.  

1.4. Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich 
do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie 
natrafiają. 

1.5. Zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola. 

1.6. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie  
z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość: 
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a) Nauczyciele opracowują plany miesięczne, w oparciu o realizowany program 
dopuszczony do użytku w przedszkolu, 

b) Plany pracy, o którym mowa w pkt. a) uwzględniają potrzeby i zainteresowania 
dzieci, rozpoznane przez nauczycieli w drodze obserwacji i diagnozy, 

c) Plany miesięczne dostosowane są odpowiedniej grupy wiekowej dzieci. 

1.7.Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności 
i zainteresowań. 

1.8. Nauczyciele opracowują indywidualne programy wspomagania i korygowania 
rozwoju dziecka w wyniku diagnozy przedszkolnej. 

1.9.Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie  
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 
prowadzenie zeszytu kontaktów z rodzicami. 
  
a) Nauczycielki przeprowadzają analizę gotowości dziecka 5,6- letniego do podjęcia 
nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) w oparciu o wybrane narzędzia.  

b) Nauczycielki przygotowują do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego  informację 
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  dla dzieci 5,6-letnich. 

c) Nauczycielki obserwacje opierają o  Arkusz obserwacji dziecka, zawierający zestaw 
umiejętności dzieci, dostosowany do wieku dzieci. 

d) Przedszkole gromadzi, eksponuje i analizuje osiągnięcia dzieci. 

1.10. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania 

1.11. Odpowiedzialność za  życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w 
przedszkolu i poza jego terenem, w czasie wycieczek i spacerów, itp. 

a) Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje 
stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. 

b) Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadamiać dyrektora przedszkola  
o wszelkich zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci. 
  
c) Nauczyciel zobowiązany jest w razie wypadku lub zachorowania dziecka udzielić 
pierwszej pomocy, zapewnić pomoc lekarską oraz powiadomić rodziców 
i dyrektora przedszkola. 

d) Nauczyciel powinien zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie 
przedszkola, w razie potrzeby skierować tę osobę do dyrektora. 

e) Nauczyciel zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby opiekunów 
w trakcie wycieczek przedszkolnych – wycieczki piesze, bliskie – 1 opiekun na 15  
dzieci; wycieczki wyjazdowe, dalsze – 1 opiekun na 10 dzieci.  
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f) Nauczyciel sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez wszystkich 
uczestników wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

g) Nauczyciel nadzoruje zaopatrzenie  uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt 
oraz apteczkę pierwszej pomocy. 

1.12. Współpracują ze specjalistami  świadczącymi pomoc psychologiczno-
pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną 

1.13. Planowanie własnego rozwoju zawodowego  – podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych, aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego 

1.14. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o 
estetykę pomieszczeń 

1.15. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

a) Nauczyciele rejestrują codzienną pracę wychowawczo-dydaktyczną w dziennikach 
zajęć, zgodnie z obowiązującą instrukcją 

b) Zasady innej dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli określa dyrektor 
i Rada Pedagogiczna. 

1.16. Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących 

1.17. Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień  
i uchwał 

1.18. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, 
wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowym. 

1.19. Przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu procedur i instrukcji. 

1.20. Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających 
z bieżącej działalności placówki. 

§ 34 
 

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  
i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych 
placówek i instytucji naukowo-oświatowych. 

2. Tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli (siatka godzin pracy) opracowuje 
dyrektor z uwzględnieniem arkusza organizacji, Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy. 

3. W przedszkolu obowiązuje miesięczna organizacja pracy nauczycieli. 

4. Nauczyciel w przedszkolu pracuje w oparciu o szczegółowy zakres obowiązków 
ustalony przez dyrektora. 
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§ 35 

Do podstawowych zadań nauczyciela - katechety należy: 

1.     realizowanie programu zatwierdzonego przez władze kościelne, 

2.     kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości, 

3.     wychowanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie, 

4.     podejmowanie twórczych działań na rzecz przemiany duchowej dzieci, 

5.     kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka  
i wspólnotę kościoła oraz wrażliwości na ludzką krzywdę, 

6.     głoszenie słowa Bożego 

7.     przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny pracy. 
  

§ 36 

Nauczyciel rytmikizobowiązany jest do: 

1. współpracy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, 

2. akompaniowania do zajęć i zabaw ruchowych, rytmicznych i tańców, 

3. nagrywania na płyty melodii piosenek, rytmów i tańców, 

4. brania udziału w zajęciach pokazowych, zebraniach z rodzicami, uroczystościach 
przedszkolnych (np. dzień babci i dziadka, dzień matki, zakończenie roku szkolnego, 
bal...itp.), 

5. uczestniczenia w imprezach promujących przedszkole w środowisku 

6. przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny pracy. 
 

§ 37 

Nauczyciel j. angielskiego zobowiązany jest do: 

1. współpracy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, 

2.rozwijanie umiejętności i kompetencji językowych, komunikacyjnych, 

3.umożliwianie dziecku kontaktu z naturalnym językiem angielskim, 

4. rozbudzanie świadomości różnic kulturowych, istniejących między użytkownikami 
języka angielskiego, 
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5. rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości 
językowe, osiągane poprzez pozytywną informację zwrotną, 

6. brania udziału w zajęciach pokazowych, zebraniach z rodzicami, 

7. uczestniczenia w imprezach promujących przedszkole w środowisku 

8. przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny pracy. 
 

§ 38 
 
Zasady zatrudnienia oraz wynagradzania nauczycieli określa Minister Edukacji 
Narodowej i organ prowadzący, pozostałych pracowników – organ prowadzący. 
  

§ 39 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. 

2.Administrację stanowią: 

a) Intendent  

3.Personel obsługowy stanowią: 

a) Szef kuchni 

b) Pomoce kuchenne 

c) Woźne 

d) Woźny – konserwator 

§ 40 

1. Zadania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolu 
określają szczegółowe zakresy obowiązków  dla poszczególnych stanowisk ustalone 
przez dyrektora przedszkola. 

2. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest 
zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie 
obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

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

                                                                      § 41 

Intendentwykonuje prace związane z całością spraw administracyjno -
gospodarczych przedszkola 

I. Do obowiązków intendenta należy w szczególności: 
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1.     Dokonywanie kalkulacji i wyboru najatrakcyjniejszej oferty cenowej przy zakupie 
artykułów spożywczych i środków higieniczno – gospodarczych. 

2.     Odpowiada za przyjmowane od dostawców oraz zakupione na rzecz przedszkola 
artykuły spożywcze i higieniczno-gospodarcze (potwierdza ich odbiór). 

3.     Prowadzenie magazynu z materiałami niezbędnymi do wyżywienia dzieci i  
utrzymania czystości i higieny w przedszkolu. 
 
4.      Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem odpłatności, w szczególności 
rozliczanie dochodów z tytułu wpłat za przedszkole. 

5.      Prowadzenie spraw w z zakresu ściągania należności od rodziców. 

6.     Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami. 

7.      Sporządzanie niezbędnych informacji, opracowań i sprawozdań. 

8.  Współpraca z Zespołem Oświatowym w prowadzeniu spraw wynikających 
z zakresu obowiązków i terminowe przekazywanie dokumentów do księgowości,  
w szczególności sporządzanie: miesięcznego wykazu należności od wpłat rodziców z 
tytułu umowy o wykonanie usług przedszkolnych, miesięczne zestawienia rozchodu 
materiałów żywieniowych. 
  
9. Odpowiada za przygotowanie posiłków zgodnie z zaplanowanym jadłospisem  
i wg funkcjonujących norm w żywieniu dzieci przedszkolnych. 
  
10. Sporządzanie raportów żywieniowych, kartoteki ilościowej i magazynowej. 
 
11.Dbałość o jakość produktów potrzebnych do przygotowania posiłków zgodnie z 
przyjętymi normami. 
 
12. Dba o właściwe przechowywanie powierzonych mu artykułów spożywczych 
i higieniczno-gospodarczych. 

13. Zaopatrzenie sprzątaczek w potrzebne środki do utrzymania czystości. 

14. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb przedszkola – zleconych 
przez dyrektora. 

15. Przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny pracy. 

                                                                        § 42 

I. Do obowiązków szefa kuchni należy: 

1.     Szef kuchni odpowiada za całokształt pracy kuchni. 

2.     Odpowiada za przyjmowane artykuły spożywcze i higieniczno-gospodarcze 
powierzone mu przez intendenta ( potwierdza ich odbiór). 



str. 37 
 

3.     Odpowiada za przygotowanie posiłków zgodnie z zaplanowanym jadłospisem 
i wg funkcjonujących norm w żywieniu dzieci przedszkolnych. 

4.     Dba o czystość i porządek. 

5.     Pracownika obowiązuje dyscyplina pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP. 

6.     Dba o dobre jakościowo produkty pobierane do przygotowania posiłków. 

7.     Odpowiada za jakość sporządzanych posiłków i punktualność ich wydawania. 

8.     Dba o prawidłowy rozdział posiłków (jednakowe porcje żywności). 

9.     Być obecnym przy układaniu jadłospisów i przestrzegać je. 

10. Odpowiednio zabezpiecza przed popsuciem lub zanieczyszczeniem pobrane  
z magazynu surowce i półprodukty przed przygotowaniem z nich potraw. 

11. Dba o najwyższą jakość, smak i estetykę podania potraw. 

12. Ściśle przestrzega receptur przygotowywanych potraw. 

13. Racjonalnie wykorzystuje pobierane z magazynów artykuły żywnościowe 
i oszczędnie z się nimi gospodaruje. 

14. Przygotowuje i przechowuje próbki żywności zgodnie z zaleceniami stacji 
sanepidu. 

15. Dbać o estetykę ubioru – fartuch, nakrycie głowy. 

16. Pozostałości po posiłkach przechowywać w odpowiednim do tego miejscu  
i odpowiednich pojemnikach. 

17.  Codzienne przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń sanitarno – higienicznych. 

18.     Prowadzenie magazynu podręcznego, 

19.     Zgłaszanie dyrektorowi konieczności napraw sprzętu kuchennego,  

20.     Sprawowanie opieki i nauki nad uczniami zawodu w kuchni. 

                                                                     § 43 

I. Do obowiązków pomocy kuchennej należy: 

1.     Dba o czystość i porządek. 

2.     Pomoc kuchenna dba o regularne odmrażanie i mycie chłodziarek  
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i zamrażarek, właściwą obsługę zmywarki do naczyń oraz o należyty stan naczyń 
osobistych i kuchennych, odpowiada za stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń 
kuchni, zaplecza, naczyń i wydawanych posiłków. 

3.  Pracownika obowiązuje dyscyplina pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP. 

4.  Dba o dobre jakościowo produkty pobierane do przygotowania posiłków. 

5.  Odpowiada za jakość sporządzanych posiłków i punktualność ich wydawania. 

6.   Dba o prawidłowy rozdział posiłków (jednakowe porcje żywności). 

7.   Dba o najwyższą jakość, smak i estetykę wydawanych posiłków. 

8.   Dbać o estetykę ubioru – fartuch, nakrycie głowy. 

9.   Pozostałości po posiłkach przechowywać w odpowiednim do tego miejscu i 
odpowiednich pojemnikach. 

10. Doraźnie zastępuje Szefa kuchni podczas jej nieobecności. 

11. Codzienne mycie podłóg. 

12. Odkurzanie ścian, sufitów, mebli. 

13. Opróżnić kosze na śmieci. 

14. Po sprzątnięciu sprawdzić zabezpieczenie okien, kranów, drzwi, wygasić 
oświetlenie. 

15. W czasie sprzątania odsuwać ruchome przedmioty i meble: ławki, krzesła, stoliki 
itp. 

16. Codzienne przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń sanitarno – higienicznych. 
 
17.   Nakrywanie do stołu, rozkładanie naczyń przed posiłkiem  
z uwzględnieniem sztućców. 

                                                               § 44 

I.Sprzątaczka zobowiązana jest do: 

1.     Utrzymania w czystości powierzonych pomieszczeń, 

2.     Pracownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości i porządku terenu w 
przedszkolu jak i pozostałego terenu wokół Przedszkola Samorządowego oraz w 
pomieszczeniach gospodarczych, które mogą być zmienione w wypadku 
konieczności.          

3.     Utrzymywanie estetycznego wyglądu wewnątrz i na zewnątrz budynku.  
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4.    Zamykanie wejść do budynku.  

5.     Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń i sal osobom uprawnionym. 

6.     Okresowe sprzątanie w przydzielonych pomieszczeniach: 

7.     Czyszczenie dywanów, wykładzin i chodników,  

8.     Odkurzanie ścian, sufitów, mebli, firanek i zasłon,  

9.     Mycie okien, drzwi i ścian. 

10.     Codzienne  sprzątanie w przydzielonych pomieszczeniach:  

a)podłóg, paneli, mycie i pastowanie, w zależności od przeznaczenia i wykorzystania 
przez użytkowników,  

b) dbałość o kwiaty i zieleń wokół budynku.  

11.     W czasie sprzątania odsuwać ruchome przedmioty i meble: ławki, krzesła, 
stoliki itp. 

12.     opróżniać kosze na śmieci. 

13.     po sprzątnięciu sprawdzić zabezpieczenie okien, kranów, drzwi, wygasić 
oświetlenie. 

14.     podawanie wszelkich posiłków dla dzieci wraz z pomocą przy karmieniu dla 
dzieci słabo jedzących. 

15.     pomaganie dzieciom przy rozbieraniu i ubieraniu się przed, leżakowaniem, 
wyjściem na dwór. 

16.     troska o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w czasie pobytu dzieci w przedszkolu, 
na placu zabaw oraz podczas spacerów i wycieczek. 

17.  pomoc przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety. 

18.  udział w przygotowaniu pomocy do zajęć oraz współuczestniczenie w realizacji 
zadań wychowawczych 

19.  dbałość o sprzęt znajdujący się w salach i przedszkolu: 

a)    codzienne przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń sanitarno – higienicznych. 

b)     wykonanie innych czynności zleconych przez dyrekcję przedszkola. 

c)     sprzątanie przedszkola po remontach (w godzinach służbowych). 

d)     prania bielizny stołowej, ręczników, firan, 
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f)     rozkładanie leżaków. 

                                                                     § 45 

I.Konserwator przedszkola zobowiązany jest do: 

1.     Przynoszenia produktów żywieniowych i innych towarów zakupionych dla 
przedszkola, 

2.     Pracownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości i porządku terenu w 
przedszkolu jak i pozostałego terenu wokół przedszkola oraz w pomieszczeniach 
gospodarczych. 

3.     Kontrola sprawności i naprawa urządzeń oraz sprzętu przedszkolnego. 

4.     Dorabianie i oznaczanie kluczy. 

5.     Wymiana żarówek. 

6.     Naprawa urządzeń sanitarno – kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby. 

7.     Naprawa i wymiana uchwytów okiennych, uszczelnianie okien. 

8.    Otwieranie wejść do budynku. 

9.     Koszenie trawników oraz wykonywanie innych prac ogrodniczych wokół 
przedszkola. 

10. Dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi. 

11. Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy. 

12. Bieżąca kontrola i naprawa drobnego sprzętu technicznego 

13. Pracownik gospodarczy dokonuje zakupu drobnego sprzętu i części 
zamiennych do naprawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych. 

15.   Dokonywanie zakupów materiałów i sprzętu zleconego przez dyrekcję. 

16.  Codzienna opieka nad czystością terenu przedszkolnego (odśnieżanie zimą). 

17. Ustawianie mebli na imprezy, wystawy oraz pomoc przy montażu i demontażu 
dekoracji. 

18.    Dbanie o systematyczny wywóz śmieci. 

19. Wykonywanie prac awaryjnych na terenie przedszkola powstałych z różnych 
przyczyn. 
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20.   Opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu przedszkolnego oraz 
nad urządzeniami instalacyjnymi, łącznie ze sprzętem Ppoż. 

21.  Naprawianie i pomaganie przy zakładaniu elementów dekoracyjnych na budynku 
przedszkola w związku z uroczystościami państwowymi. 

22. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb przedszkola,  
a zleconych przez dyrekcję (drobne naprawy tynków, malowanie pomieszczeń itp.).  

23.   Naprawa i konserwacja drzwi i innych urządzeń drzewnych. 

24. Sprawdzanie stanu zabezpieczenia po zakończeniu działalności w budynku. 

25. Pracy w odzieży roboczej. 

                                                                       § 46 

1. Wszystkich pracowników przedszkola obowiązuje: 

1.1. Regularne i punktualne przychodzenie do pracy – obecność w pracy potwierdzać 
podpisem na karcie ewidencji czasu pracy (lista obecności). 

1.2.Ścisłe przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu zasad dbałości  
o bezpieczeństwo dzieci. 
 
1.3. Natychmiastowe reagowanie na wszelkie sytuacje stanowiące zagrożenie  
dla bezpieczeństwa dzieci. 

1.4.W przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inną ważną 
przyczyną fakt ten zgłosić w miejscu pracy w ciągu 24 godzin. 

1.5. Dokonywać badań okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

1.6. W każdej sytuacji zachować się kulturalnie i taktownie, swoją osobą dbać  
o dobre imię przedszkola. 

1.7. Przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej w przedszkolu. 

1.8. Przestrzeganie Regulaminu Pracy.  
  

ROZDZIAŁ VIII 

Postanowienia końcowe 

                                                                    § 47 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej 
– nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 
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                                                                   §  48 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich ustala się udostępnianie statutu 
zainteresowanym. 

§ 49 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą 
być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 

 

§ 50 

Dokonywanie zmian w statucie odbywa się na uzasadniony wniosek jednego 
z organów przedszkola w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

                                                                       § 51 

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

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

                                                                      § 57 

1. Statut wchodzi w życie z dniem 27.08.2015r. 

2. Traci ważność statut z dnia 29.08. 2013r. 


