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Statut przedszkola opracowano na podstawie:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r nr 256, poz. 

2572 z późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59). 

3. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) 

3. Akty prawne powiązane z wyżej wymienionymi ustawami. 
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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Gminne Przedszkole w Lisewie wchodzi w skład Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lisewie.  

2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Lisewo.  

3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Bydgoszczy.  

4. Siedziba przedszkola mieści się w Lisewie przy ul. Toruńskiej 15.  

5. Nazwa przedszkola –Zespół Szkolno –Przedszkolny, Gminne Przedszkole w Lisewie.  

6. Przedszkolu może być nadane imię. Imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.  

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania przedszkola 

§ 2 

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość 

wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb 

rozwojowych.  

§ 3 

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

to realizowane jest przez proces opieki,  wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku 

odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze 

prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość  

do nauki na pierwszym etapie edukacji. 

2. Przedszkole w wielu obszarach realizuje treści edukacji zdrowotnej, współpracując w tym zakresie 

z rodzicami. 

§ 4 

1. Do zadań przedszkola należy:  

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających 

nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego 

rozwoju. 

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek  

w poczuciu bezpieczeństwa. 

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 
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4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym 

się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia 

relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących  

do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 

psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się  

w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych 

możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość  estetyczną, 

w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, 

muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz 

norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy. 

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi 

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

rozwój tożsamości dziecka. 

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez 

dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne 

dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych 

do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe 

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

bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 
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15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące  

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury  

i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego. 

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 

obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

§ 5 

Pomoc psychologiczno -pedagogiczna 

1. W przedszkolu organizuję się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana 

wychowankom, rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno -pedagogicznej dla 

wychowanków.  

2. Pomoc jest udzielana przez wychowawców grup i specjalistów.  

3. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka, oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości 

psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, 

w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu społecznym oraz środowisku społecznym. 

Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego ;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) z zaburzeń zachowania lub emocji 

5) ze szczególnych uzdolnień ;  

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych 

8) z choroby przewlekłej;  

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

10) z niepowodzeń edukacyjnych;  

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.  
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4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem oraz 

przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów  w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

2) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających  

kompetencje emocjonalno – społeczne, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4) porad i konsultacji.  

5. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna w miarę potrzeb realizowana jest we współpracy z:  

1) rodzicami;  

2) poradniami psychologiczno -pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi;  

3) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;  

4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.  

6. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:  

1) rodziców;  

2) dyrektora przedszkola;  

3) nauczyciela, wychowawcy prowadzącego zajęcia z wychowankiem;  

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej;  

5) asystenta nauczyciela 

6) pracownika socjalnego;  

7) asystenta rodziny;  

8) kuratora sądowego.  

9) organizacji pozarządowej działającej na rzecz rodziny i dzieci 

7. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :  

1) diagnozowaniu środowiska wychowanka;  

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych wychowanków oraz indywidualnych 

potrzeb wychowanków, poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnoza przedszkolna). Diagnozę 

przeprowadza się obowiązkowo w grupach 6 -latków.  

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;  

4) wspieraniu wychowanków z wybitnymi uzdolnieniami;  

5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców;  

6) podejmowaniu działań wychowawczych oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;  

7) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;  

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

9) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;  
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10) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

§ 6 

1. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów  

z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznych.  

2. Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  

i ich prezentacji.  

§ 7 

Prawa i obowiązki przedszkolaka. 

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności 

do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo –dydaktycznego zgodnie  

z zasadami higieny pracy umysłowej;  

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;  

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;  

4) poszanowaniu jego godności osobistej;  

5) poszanowaniu własności;  

6) opieki i ochrony;  

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;  

8) akceptacji jego osoby;  

9) indywidualnego nauczania;  

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej 

organizowanej w przedszkolu;  

11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań , jeśli nie naruszają one praw innych;  

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:  

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;  

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;  

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;  

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;  

5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;  

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;  

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw 

respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;  

8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.  
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§ 8 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 

1. Przedszkole, zobowiązane jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych 

opiekunów, kto jest upoważniony do przyprowadzenia i odbierania dziecka z przedszkola.  

2. Oświadczenie o upoważnionych osobach przyprowadzających i odbierających dziecko, Rodzice 

składają w formie oświadczenia na otrzymanym druku. 

3. 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.  

4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki 

przez upoważnioną przez nich osobę.  

5. 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).  

6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora 

przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.  

7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.15, nauczycielka zobowiązana jest 

powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie.  

8. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, 

nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę –do 17.15. Po upływie tego 

czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania  

się z rodzicami.  

9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.  

10. Rodzice lub prawny opiekun dziecka otrzymują bezpłatnie jedną kartę magnetyczną gwarantującą 

dostęp do budynku przedszkola.  

11. Osoba przyprowadzająca dziecko ma obowiązek zbliżyć kartę do czytnika znajdującego  

się wewnątrz budynku.  

12. Osoba odbierająca dziecko opuszczając budynek zbliża kartę dostępową  do czytnika 

znajdującego się wewnątrz budynku.  

§ 9 

1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy  

we współpracy z rodzicami, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, 

a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.  
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ROZDZIAŁ III 

Organy przedszkola 

§ 10 

1. Organami przedszkola są:  

1) Dyrektor ZS -P;  

2) Rada Pedagogiczna;  

3) Rada Rodziców ZS -P.  

§ 11 

1. Każdy z wymienionych organów w, § 10 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy 

kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy  

te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.  

§ 12 

1. Dyrektor ZS -P:  

1) kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;  

2) jest pracodawcą dla zatrudnionych w przedszkolu osób;  

3) jest organem nadzoru pedagogicznego;  

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;  

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.  

§ 13 

Dyrektor ZS -P:  

1. Kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności:  

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;  

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie 

z Regulaminem Rady Pedagogicznej;  

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;  

4) powołuje komisję rekrutacyjną;  

5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;  

6) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski 

wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;  

7) przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski  ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego;  

8) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;  

9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców ZS -P;  
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10) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń  i organizacji, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu;  

11) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie indywidualne  

i WWR;  

12) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Pedagogiczną;  

13) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem  i zawiadamia  

o tym organ prowadzący i nadzorujący;  

14) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej językowej 

wychowankom, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba;  

15) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;  

16) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną 

niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;  

17) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji 

praktyk studenckich.  

18) organizuje działalność przedszkola.  

§ 14 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.  

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

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania 

spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.  

§ 15 

1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez 

jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele 

stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –

wychowawcza.  

§ 16 

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:  

1) uchwala regulamin swojej działalności;  

2) zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;  

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;  

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;  

5) uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.  
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§ 17 

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:  

1) opiniuje zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku 

przez dyrektora;  

2) opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;  

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

4) opiniuje projekt finansowy przedszkola;  

5) opiniuje wniosek o nagrodę dla dyrektora przedszkola;  

6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których 

celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;  

7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;  

8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;  

9) opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;  

§ 18 

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek 

organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców ZS –P lub, co najmniej 1/3 jej 

członków.  

§ 19 

1. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą 

większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.  

§ 20 

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców ZS -P.  

2. Rada Rodziców ZS -P jest kolegialnym organem przedszkola.  

3. Rada Rodziców ZS -P reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.  

4. W skład Rady Rodziców ZS –P wchodzą po jednym przedstawicielu każdego oddziału 

przedszkolnego.  

5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu 

rodziców w każdym roku szkolnym.  

6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic  (prawny opiekun).  

7. Regulamin Rady Rodziców ZS –P nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.  

§ 21 

1. Rada Rodziców ZS –P w zakresie kompetencji opiniujących:  

1) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;  
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2) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

Przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia  

o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego.  

3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,  

w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;  

§ 22 

1. Rada Rodziców ZS –P ma prawo do:  

1) wnioskować do dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;  

2) występować do dyrektora, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

przedszkola;  

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata  

na stanowisko dyrektora;  

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.  

§ 23 

1. Sposoby realizacji zadań przedszkola 

1) Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację 

i moment pobytu dziecka w przedszkolu. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji 

pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Bardzo ważna jest 

samodzielna zabawa. 

2) Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, 

dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy  

z dzieckiem w każdej grupie wiekowej. 

3) Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania 

poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. 

Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia 

dojrzałości szkolnej. 

4) Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter 

drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym 

rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki 

pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń 

planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania 

liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania 
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przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje 

się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji. 

5) Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając 

do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie 

elementami otoczenia. 

6) Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, 

stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego 

rozumieniu. 

7) Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli 

powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie 

pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy 

rozwój. 

8) Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy 

pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę  

na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne,  

aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego.  

9) Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają 

do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę 

dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole. 

10) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być 

włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego  

i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. 

11) Organizowane są stałe i czasowe kąciki zainteresowań. 

12) Każde dziecko ma możliwość korzystania z zabawek i pomocy dydaktycznych bez 

nieuzasadnionych ograniczeń czasowych. 

13) Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne  

ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami). 

14) Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed 

posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.   

2. Praca opiekuńczo -wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu  

o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami 

wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.  

3. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród dostępnych 

programów lub:  

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;  
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2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);  

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.  

4. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor 

może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie 

wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielski i specjalistów, zatrudnionych  

w przedszkolu.  

5. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor.  

6. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw 

programów wychowania przedszkolnego.  

7. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania 

przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja przedszkola 

§ 24 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 

wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności.  

§ 25 

1. Przedszkole jest wieloodziałowe; w zależności od aktualnej w danym roku liczby dzieci objętych 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz liczby chętnych do uczęszczania do przedszkola dzieci.  

§ 26 

1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 9,5 godzin dzienne: od 6.45 do 16.15  

2. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 -13.00.  

3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, a terminy przerw pracy przedszkola ustala corocznie 

dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.  

§ 27 

1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.  

§ 28 

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.  

§ 29 

1. Przedszkole, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizuje naukę religii wskazanego 

wyznania. Organizację nauki religii określają odrębne przepisy.  

2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki 

języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:  
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a) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat -około 15 minut,  

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

§ 30 

1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia 

swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

§ 31 

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

organizacji ZS -P opracowany przez dyrektora.  

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć 

edukacyjnych.  

§ 32 

1. W przedszkolu prowadzi się zajęcia opiekuńcze lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach 

łączonych.  

2. Grupa łączone jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.45-7.45 i 13.00 –16.15 w celu 

zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi  

z przedszkola.  

3. Ilość dzieci w grupie łączonej nie może przekraczać 25.  

4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, 

wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów 

z zachowaniem liczebności  w grupie.  

§ 33 

1. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.  

1) W godzinach 6.45 -8.30:  

a) schodzenie się dzieci,  

b) zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,  

c) prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, 

stymulującym,  

d) zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź 

indywidualnie,  

e) ćwiczenia poranne,  zabawy ruchowe ze śpiewem,  

f) przygotowanie do śniadania.  

2) W godzinach 8.30 -11.30:  

a) śniadanie,  
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b) zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci  w sferze 

ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,  

c) zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,  

d) prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, 

stymulującym, korekcyjnym,  

e) zabawy ruchowe z prawidłami,  

f) spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,  

g) zabawy w ogrodzie przedszkolnym,  

h) przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.  

3) W godzinach 11.30 –16.15:  

a) obiad,  

b) zabawy dydaktyczne i dowolne,  

c) zabawy w ogrodzie przedszkolnym,  

d) kółka zainteresowań,  

e) praca wyrównawcza.  

§ 34 

Odpłatność za przedszkole. 

1. Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach podstawy programowej tj. od 8.00 do 13.00 jest 

bezpłatny.  

2. Rodzice dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne zwolnieni są z opłat za pobyt 

dziecka w przedszkolu. 

3. Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas 

bezpłatnych zajęć wynosi  1 zł.  

4. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zarządzeniem stawkę 

dzienną za wyżywienie. 

5. Opłaty dziennej za wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu  

za każdy dzień tej nieobecności, przy czym za pierwszy dzień rozumie się dzień zawiadomienia 

przedszkola.  

6. Opłaty stawki godzinowej nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w wysokości ilości 

godzin pobytu w danym dniu, przy czym za pierwszy dzień rozumie się dzień zawiadomienia 

przedszkola.  

7. Nadpłata następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.  

8. Skreślony. 
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9. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za godziny dodatkowe należy dokonywać  

do 10 –tego każdego miesiąca na konto placówki.  

10. W przypadku powstania zaległości w opłatach, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może 

zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza 

postępowania egzekucyjnego.  

11. Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną występuje do GOPS 

o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatności za świadczenia w przedszkolu.  

12. Czas pobytu dziecka w przedszkolu liczony jest elektronicznie.  

13. Rodzic może otrzymać dowolną liczbę kart dostępowych. Za każdą następną kartę poza 

podstawową, przedszkole pobierze opłatę zgodnie z ceną zakupu karty.  

§ 35 

Wyposażenie wychowanka. 

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój 

wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być 

dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym 

powietrzu.  

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne.  

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie  

ich przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.  

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.  

ROZDZIAŁ V 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

§ 36 

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno –wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość  

i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.  

§ 37 

1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć 

organizowanych przez przedszkole;  

2) otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;  

3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m. in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania 

przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu 

maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;  
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4) indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań 

edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

dziecka;  

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i ocena gotowości dziecka  

do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną);  

6) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności 

informowanie rodziców na pierwszym zebraniu  o wymaganiach wynikających z realizowanego 

programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka   

i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju,  w formach przyjętych  

w przedszkolu;  

7) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, 

rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka;  

8) wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły 

oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;  

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych wychowanka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe;  

10) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, 

udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji 

zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;  

11) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych 

oraz szacunku dla każdego człowieka;  

12) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;  

13) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci;  

14) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;  

15) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;  

16) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami co najmniej dwa razy w roku szkolnym oraz 

indywidualne kontakty z rodzicami dzieci i konsultacje z rodzicami;  

17) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad 

Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz 

wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;  

18) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych  

w przedszkolu;  

19) przestrzeganie dyscypliny pracy;  



19 
 

20) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji,  

a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;  

21) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;  

22) dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;  

23) przestrzeganie tajemnicy służbowej;  

24) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;  

25) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi 

przedszkola;  

26) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie  

z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.  

27) dbałość o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela  

§ 38 

1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:  

1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

bytowych a także potrzeb i oczekiwań;  

2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, 

poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;  

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc  

w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;  

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;  

5) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie 

dzieci do współpracy;  

6) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi 

nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;  

7) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności  i odporności  

na niepowodzenia;  

8) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, 

właściwych relacji między dziećmi –życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład 

i estetykę sali;  

9) okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;  

10) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;  

11) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, 

artystycznymi lub innymi;  

12) współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach 

żywienia dzieci;  
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13) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;  

14) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy 

dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas 

wyjść poza teren przedszkola;  

15) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;  

16) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania 

dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren 

przedszkola.  

2. Formy współdziałania z rodzicami: 

1) zebrania ogólne w zależności od potrzeb, przynajmniej raz w roku; 

2) zebrania grupowe, co najmniej dwa razy w roku; 

3) wystawy prac dzieci; 

4) kontakty podejmowane z inicjatywy nauczyciela i rodzica (opiekuna prawnego); 

5) organizowanie uroczystości z udziałem rodziców, jak: wycieczki, spacery, uroczystości 

okazjonalne – zgodnie z programem przedszkola; 

6) doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców poprzez kontakty ze specjalistami; 

7)    stosowanie różnorodnych narzędzi badawczych (np. ankiety) w celu zdobywania informacji 

zwrotnych o poziomie pracy przedszkola. 

§ 39 

1. Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom 

ustawy o pracownikach samorządowych.  

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy  w szczególności:  

1) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;  

2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;  

3) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami;  

4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;  

5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;  

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku.  

§ 40 

1. Dyrektor powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednemu nauczycielowi, zwanym dalej 

wychowawcą grupy.  

2. Dyrektor może powierzyć oddział dwóm opiekunom, z których jeden pełni rolę wychowawcy 

oddziału, a drugi jest nauczycielem wspierającym.  
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ROZDZIAŁ VI 

Współpraca z rodzicami 

§ 41 

Prawa i obowiązki rodziców. 

1. Rodzice mają prawo do:  

1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań 

wynikających z przepisów oświatowych;  

2) znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;  

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;  

4) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;  

5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;  

6) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;  

7) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć 

wychowawczo -dydaktycznych, itp.;  

8) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz  

i otoczenia przedszkola;  

9) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu 

prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;  

10) wybierania swojej reprezentacji w formie Oddziałowej Rady Rodziców  

11) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu.  

2. Rodzice mają obowiązek:  

1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;  

2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczo -dydaktycznych rodziny i przedszkola;  

3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych 

czynności samoobsługowych -jedzenie, higiena, toaleta;  

4) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;  

5) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka  

do przedszkola;  

6) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;  

7) znać i przestrzegać postanowień statutowych;  
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8) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu 

jakichkolwiek leków;  

9) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;  

10) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;  

11) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka  i wszelkie niepokojące 

objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne 

wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);  

12) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;  

13) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu 

kontaktowego;  

14) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej;  

15) informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby 

zakaźnej u dziecka;  

16) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka  

po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.  

17) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;  

18) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.  

§ 42 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.45 -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 pracownikowi przedszkola - pomocy nauczyciela. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności 

za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem  

do przedszkola,  w szatni, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.  

3. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, 

badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.  

4. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.  

5. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka 

wskazującym na początki choroby.  

6. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.  

7. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt  

na teren przedszkola.  
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§ 43 

1. Przedszkole wydaje informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

Informacje do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko  

ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka  

do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych 

obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.  

ROZDZIAŁ VII 

Wychowankowie przedszkola 

§ 44 

Zasady rekrutacji do przedszkola.  

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację zgodnie z przyjętym regulaminem .  

2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie określonym przez dyrektora przedszkola.  

3. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej ośmioletniej szkoły 

podstawowej.  

4. W uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło  

2,5 roku.  

5. Dziecko 2,5 –letnie może być przyjęte do przedszkola w przypadkach:  

1) niemożności zapewnienia dziecku całodobowej opieki;  

2) szybszego, niż przeciętny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.  

6. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. 

7. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu 

§ 45 

1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, 

zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.  

§ 46 

1.W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.  
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ROZDZIAŁ VIII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 47 

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

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

3. Przedszkole może prowadzić działalność poza budżetową nie kolidującą z podstawową 

działalnością placówki.  

4. Przedszkole używa podłużnych pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 48 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej nauczycieli, 

rodziców, pracowników niepedagogicznych.  

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie 

statutu poprzez przekazanie jednego egzemplarza każdemu wychowawcy i umieszczenie na stronie 

internetowej.  

§ 49 

Tekst jednolity statutu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

 

 

Lisewo, 26 kwietnia 2018r. 

 


