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ZASTOSOWANE POJĘCIA 

Ilekrod w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Przedszkolu nr 3, przedszkolu lub placówce – należy przez to rozumied 
Przedszkole nr 3 w Stalowej Woli; 

2) ustawie – należy przez to rozumied ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59); 

3) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumied ustawę z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943); 

4) statucie – należy przez to rozumied Statut Przedszkola nr 3 w Stalowej Woli; 

5) dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców – należy przez to rozumied 
organy działające w Przedszkolu nr 3 w Stalowej Woli; 

6) wychowankach, dzieciom, podopiecznych – należy przez to rozumied dzieci 
uczęszczające do Przedszkola nr 3 w Stalowej Woli; 

7) rodzicach – należy przez to rozumied rodziców, opiekunów prawnych oraz 
osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

8) grupie lub oddziale - należy przez to rozumied podstawową jednostkę 
organizacyjną Przedszkola nr 3 opisaną w arkuszu organizacyjnym; 

9) organie prowadzącym – należy przez to rozumied Gminę Stalowa Wola;  

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumied 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty.  
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 ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 
Podstawy prawne 

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

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943).  

3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 r. Nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.).  

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189). 

5. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 
20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr. 120, poz. 526, z późn. zm.). 

6. Właściwe, szczegółowe rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty, 
regulujące funkcjonowanie placówek oświatowych. 

7. Właściwe uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli i właściwe zarządzenia Prezydenta 
Miasta Stalowej Woli dotyczące Przedszkola nr 3.  

8. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.). 

9. Niniejszy statut. 

§ 2 
Status Przedszkola 

1. Przedszkole nr 3 jest placówką publiczną, która:  

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę 
programową wychowania przedszkolnego;  

2) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego; 

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach. 

2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Poniatowskiego 57 w Stalowej Woli. 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola. 

4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. 

5. Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, może byd nadane przez 
organ prowadzący imię. 

6. Przedszkole jest jednostką budżetową finansowaną przez Miasto Stalowa Wola.   
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ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 3 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz 
przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1) wspiera całościowy rozwój dziecka, poprzez proces opieki, wychowania  
i nauczania-uczenia się, 

2) umożliwia odkrywanie przez dzieci własnych możliwości, sensu działania oraz 
gromadzenie doświadczeo na drodze prowadzącej do prawdy dobra i piękna;  

3) wspiera dzieci do osiągnięcia dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie 
edukacji; 

4) sprawuje opiekę nad dziedmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 
przedszkola, zapewniając im poczucie bezpieczeostwa oraz organizując 
optymalne warunków dla ich prawidłowego ich rozwoju; 

5) świadczy wychowankom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, stosownie do 
potrzeb dzieci. 

 

§ 4 

1. Przedszkole realizuje, wynikające z powyższych celów, w ramach obowiązującej 
podstawy programowej wychowania zadania: 

1) wspiera wielokierunkową aktywnośd dziecka poprzez organizacje warunków 
wspomagających nabywaniu doświadczeo w emocjonalnym, fizycznym, 
poznawczym i społecznym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzy warunki umożliwiające dzieciom na swobodny rozwój, odpoczynek  
i zabawę w poczuciu bezpieczeostwa; 

3) wpiera aktywności dziecka podnoszące poziom integracji sensorycznej  
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu przez 
dzieci doświadczeo, które umożliwią im ciągłośd procesów adaptacji oraz 
pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub 
przyspieszony; 

5) wspiera samodzielną, dziecięcą eksplorację świata, dobór treści adekwatnych 
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeo  
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowao; 

6) wzmacnia poczucie wartości, indywidualnośd, oryginalnośd dziecka oraz 
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzy sytuacje sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowao prowadzących  
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawnośd ruchową i bezpieczeostwo,  
w tym bezpieczeostwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowuje do rozumienia emocji, uczud własnych i innych ludzi oraz dbanie  
o zdrowie psychiczne, realizując to m.in. z wykorzystaniem naturalnych 
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sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, 
uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwao 
rozwojowych dzieci; 

9) tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwośd dziecka, w tym wrażliwośd 
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, 
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, taoca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzy warunki pozwalające na bezpieczną, samodzielną eksplorację 
otaczającej dziecko przyrody, stymulujące rozwój wrażliwości i umożliwiające 
poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 
adekwatne do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania  
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej 
pracy; 

12) współdziała z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia 
warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreuje sytuacje prowadzące do poznania przez dziecko wartości i norm 
społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe 
osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowao wynikających z wartości 
możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;  

14) uzupełnia realizowane treści wychowawcze o nowe zagadnienia, wynikające  
z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego 
bezpieczeostwa i harmonijnego rozwoju;   

15) wspiera rozwój mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzący do osiągnięcia 
przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;   

16) organizuje i umożliwia dziecku poznawanie i kultury mniejszości narodowej lub 
etnicznej lub języka regionalnego; 

17) tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania dziecka 
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

2. Przedszkole nr 3 zapewnia wychowankom uczęszczających do Przedszkola poczucie 
bezpieczeostwa w czasie zajęd organizowanych przez przedszkole. 

3. Przedszkole promuje wartośd edukacji przedszkolnej wśród całej społeczności 
przedszkolnej, tj. wychowanków, ich rodziców i całych rodzin oraz pracowników. 

4. W ramach funkcji opiekuoczej Przedszkole nr 3 realizuje również świadczenia 
opiekuoczo-bytowe wykraczające poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego. Powyższa funkcja realizowana jest poprzez zapewnienie 
przedszkolakom opieki i organizację zajęd wspierających prawidłowy rozwój dziecka,  
a w szczególności poprzez: 

1) działania opiekuocze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, 
zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęd w przedszkolu i poza 
przedszkolem w tym: 
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a) przygotowywanie miejsca i zapewnienia dziecku warunków do zabawy, 
wypoczynku i snu, 

b) nadzór nauczycieli i pracowników obsługi nad wypoczywającym 
dzieckiem i w czasie spożywania przez dziecko posiłków, 

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, 
indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego 
placu zabaw; 

2) działania umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji 
poszerzających podstawę programową; 

3)  organizacje gier i zabaw wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, 
usprawniających i korygujących wady wymowy dziecka, rozwijających 
zainteresowania dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające dziecku 
właściwy rozwój emocjonalny i społeczny. 
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ROZDZIAŁ III 
SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA 

 

§ 5 

1. Praca opiekuoczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest 
w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego. 

2. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi Przedszkola program 
wychowania przedszkolnego. 

3. Dyrektor Przedszkola nr 3 dopuszcza przedstawiony przez nauczyciela lub zespół 
nauczycieli program wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej Przedszkola. 

4. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego 
stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego. 

5. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za realizację w całości podstawy programowej. 

 

§ 6 

Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojgu 
nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia 
zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy zgodnie 
z dopuszczonym dla grupy programem wychowania przedszkolnego. 

 

§ 7 

Nauczanie zdalne 

1. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym 

terenie:  

1) zagrożenia bezpieczeostwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych,  

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone 

zajęcia z dziedmi, zagrażającej ich zdrowiu, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,  

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeostwu lub zdrowiu dzieci 

innego niż określone w pkt 1–3, 

5) wydania w tym zakresie odpowiednich aktów prawnych 

2. W przypadku zawieszenia zajęd, na okres powyżej dwóch dni dyrektor organizuje zajęcia  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd. Zajęcia te są organizowane 

nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęd. O sposobie realizacji zajęd dyrektor 

informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
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3. Dyrektor może podjąd decyzję o organizacji zajęd z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległośd również w przypadku zawieszenia zajęd na okres poniżej dwóch 

tygodni, 

4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd, o których mowa  

w ust. 2 i 3, są realizowane:  

1) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem i rodzicem, lub  

2) przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie 

określonych działao, lub 

3) w inny sposób niż określone w pkt 1–2, umożliwiający kontynuowanie procesu 

kształcenia i wychowania.  

 

§ 8 

1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeostwo w czasie zajęd 
w przedszkolu oraz w czasie zajęd poza przedszkolem poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadao zapisanych w niniejszym statucie; 

2) na podstawie obserwacji opracowanie miesięcznych planów pracy przez 
nauczyciela, które uwzględniają: równomierne rozłożenie zajęd w poszczególnych 
dniach, różnorodnośd zajęd w każdym dniu; 

3) przestrzeganie liczebności grup; 

4) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów 
co najmniej raz w roku; 

5) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola oraz oznaczenie 
dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

6) ogrodzenie terenu przedszkola; 

7) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeo kuchni 
i pomieszczeo gospodarczych; 

8) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 

 

§ 9 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1. Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu 
i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. 
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3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega 
na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy 
grup wychowawczych oraz specjaliści. 

7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 
współpracy z: 

1) rodzicami dzieci, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny  
i dzieci. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) dziecka, 

2) rodziców dziecka, 

3) dyrektora, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia  
z dzieckiem, 

4) pomocy nauczyciela,  

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

6) pracownika socjalnego,  

7) asystenta rodziny,  

8) kuratora sądowego,  

9) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz 
rodziny i dzieci. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom  
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleo. 

10. Poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w ust. 10  
i 11 dyrektor przedszkola organizuje na zadach określonych w przepisach prawa. 

11. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego organizowana jest na podstawie i zgodnie z treścią opinii wydanej przez 
właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

12. Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla 
rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych  
i specjaliści. 

13. Działania nauczycieli obejmują obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne 
rozpoznanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji,  
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a w przypadku dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 
obserwacje zakooczoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

14. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor 
powołuje zespół do spraw udzielenia dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

15. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może 
koordynowad pracę kilku zespołów. 

16. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 
przepisy szczególne. 

17. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi 
nauczyciele prowadzący z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, 
terapeuci pedagogiczni i pedagodzy specjalni.  

18. Pedagog specjalny realizuje przede wszystkim zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, rodzicom i nauczycielom, w tym: 

1) współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami w: 

a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działao w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola 

oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.), 

b) prowadzeniu badao i działao diagnostycznych związanych 

z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowao i uzdolnieo dzieci oraz przyczyn niepowodzeo 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier  

i ograniczeo utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo  

w życiu przedszkola,  

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego  

i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka; 

2) współpracuje z zespołem nauczycieli i specjalistów pracujących z dziedmi objętymi 

kształceniem specjalnym w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

3) wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeo edukacyjnych dzieci lub trudności  

w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeo utrudniających 

funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,  
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b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy  

z dzieckiem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości 

psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb 

dzieci; 

4) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci  

i nauczycielom; 

5) współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży; 

6) przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zapewnienia dzieciom 

odpowiedniego do potrzeb wsparcia. 

 

 

§ 10 

1. Dzieci przyjęte do Przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu 
przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 
do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym. 

2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje Dyrektor 
Przedszkola na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia 
wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej.  

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone w miejscu 
pobytu dziecka, w szczególności w domu tego dziecka. 

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyd prowadzenie zajęd 
indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym 
przedszkolu. 

5. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan 
zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do Przedszkola, w celu ich integracji ze 
środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor Przedszkola  
uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, umożliwia 
udział w różnych formach uczestniczenia w życiu Przedszkola.  

6. Szczegółowe zasady organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego reguluje właściwe rozporządzenie ministra właściwego 
ds. oświaty.   
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ROZDZIAŁ IV 
ORGANY PRZEDSZKOLA 

 

§ 11 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców.  

2. Każdy z wymienionych organów w § 10 działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.  

3. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te 
organy.  

4. Regulaminy te nie mogą byd sprzeczne ze Statutem przedszkola. 

 

§ 12 

Zadania Dyrektora Przedszkola 

1. Dyrektor przedszkola: 

1) kieruje Przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;  

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

2. Tryb i sposób powołania i odwołania Dyrektora przez organ prowadzący określa 
szczegółowo ustawa Prawo oświatowe. 

3. Ogólny zakres kompetencji, zadao i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa 
Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe. 

4. Dyrektor przedszkola: 

1) kieruje działalnością opiekuoczo - wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności: 

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

b) 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, 

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 
stanowiących, 

d) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, 

e) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż raz w roku wnioski i uwagi 
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 
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f) dba o członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i ich godności, 

g) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, 

h) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeo 
i organizacji, których celem statutowym jest działalnośd wychowawcza 
i opiekuocza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
wychowawczo- opiekuoczej w przedszkolu, 

i) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu 
ustawowych wymogów, zezwoleo na spełnianie obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,  

j) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie właściwego 
orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zasad, czasu i zakresu 
prowadzenia indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, 

k) odpowiada za realizację zaleceo wynikających z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju 
wychowanka Przedszkola, w tym w porozumieniu z organem prowadzącym 
organizuje dla dzieci z takim orzeczeniem właściwe zajęcia, 

l) zawiadamia w terminie każdego roku szkolnego dyrektora szkoły 
podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 
przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają, 

m) dopuszcza, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, do użytku 
przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego, 

n) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem 
i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący, 

o) powołuje Komisję rekrutacyjną, 

p) rozpatruje odwołania od decyzji Komisji rekrutacyjnej dotyczących 
przyjęcia kandydatów, 

q) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych 
i organizacyjnych, 

r) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia 
nauczycieli, 

s) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

2) organizuje działalnośd przedszkola, a w szczególności:  

a) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny, 

b) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuoczo – wychowawcze 
i dydaktyczne, 

c) zapewnia odpowiednie warunki do jak pełnej realizacji zadao przedszkola,  

d) dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

e) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego 
porządku oraz dbałości o estetykę i czystośd, 
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f) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą 
przedszkola, 

g) opracowuje projekt planu finansowego przedszkola, 

h) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym 
przedszkola i ponosi odpowiedzialnośd za ich prawidłowe wykorzystanie, 

i) nadzoruje co najmniej raz w roku przeglądy techniczne (budynku, plac 
zabaw) 

j) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje 
przetargowe, 

k) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola, 

l) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji 
przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;  

3) prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:  

a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi 
pracownikami przedszkola, 

b) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 
i urzędniczych kierowniczych w oparciu o funkcjonujący w Przedszkolu nr 3 
Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych, 

c) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopieo awansu 
zawodowego, 

d) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom 
i pracownikom administracji i obsługi przedszkola, 

e) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla 
nauczycieli i pracowników, 

f) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy, 

g) nadzoruje sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących 
nauczycielami, 

h) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem, 

i) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami 
opracowanymi przez organ prowadzący, 

j) administruje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych, 
zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu 
Świadczeo Socjalnych i środkami Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli, 

k) określa zakresy obowiązków, uprawnieo i odpowiedzialności na 
stanowiskach pracy, 

l) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie 
terytorialnym, 

m) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnieo związków do 
opiniowania i zatwierdzania, 

n) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  
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5. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora 
przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym 
w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

§ 13 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.  

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

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brad udział z głosem doradczym osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 
w tym przedstawiciele stowarzyszeo i innych organizacji, których celem statutowym 
jest działalnośd opiekuoczo – wychowawcza.  

4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny; 

3) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,  

4) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych; 

5) wnioskuje do Dyrektora o ustalenie ramowego rozkładu dnia;  

6) wnioskuje i opiniuje organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

7) uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu. 

5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje program wychowania przedszkolnego; 

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 odznaczeo, nagród 
i innych wyróżnieo; 

4) opiniuje projekt finansowy przedszkola; 

5) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeo, wolontariuszy oraz innych 
organizacji, których celem statutowym jest działalnośd dydaktyczna, 
wychowawcza i opiekuocza; 

6) wydaje opinie na okolicznośd przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

7) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

8) opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia. 

6. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do 
obwieszczania tekstu jednolitego statutu; 

2) może występowad z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora 
przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu; 
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3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola; 

4) może wybierad delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała; 

5) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 
przedszkola; 

6) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od 
oceny pracy; 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po 
zakooczeniu rocznych zajęd lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą byd organizowane na 
wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 
1/3 jej członków. 

8. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 
podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej 
członków. 

9. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 
o wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności 
z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do 
nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą 
naruszad dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 
pracowników przedszkola. 

11. Protokoły posiedzeo Rady Pedagogicznej sporządzane są sporządzane w formie 
papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, 
zabezpieczającej selektywny dostęp do protokołów oraz rejestrator historii zmian i ich 
autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokołów w formie papierowej. 
Wydruk papierowy dokonuje się po każdym zebraniu Rady Pedagogicznej w terminie 7 
dni. Ostemplowane dokumenty przechowuje się zgodnie z przyjętymi zasadami obiegu  
i przechowywania dokumentacji Przedszkola. 

 

§ 14 

Rada Rodziców 

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców. 

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola. 

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola. 

4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału 
przedszkolnego. 

5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym 
zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach. 

6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic 
(prawny opiekun). 
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7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

8. Regulamin Rady Rodziców nie może byd sprzeczny z zapisami niniejszego statutu. 

9. Rada Rodziców może gromadzid fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz 
innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 

10. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora; 

2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeo; 

3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela 
za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku 
zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia  
i wychowania w Przedszkolu, o którym mowa w art. 56 ust. 2 Prawo oświatowe, 
w przypadkach określonych w przepisach ustawy. 

11.  Rada Rodziców może: 

1) występowad do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami 
i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola; 

2) delegowad swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola; 

3) delegowad swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez 
organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 
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ROZDZIAŁ V 
ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW PRZEDSZKOLA 

 

§ 15 

1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ 
w granicach swoich kompetencji. 

2. Organa przedszkola mogą zapraszad na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

3. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją 
reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie 
ustnej na jej posiedzeniu. 

4. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki 
i kształcenia dzieci według zasad obowiązujących w przedszkolu. 

6. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi 
służbowej. 

 

§ 16 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola. 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 
należy do dyrektora przedszkola; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznad się ze 
stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronnośd w ocenie tych 
stanowisk; 

3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś 
z organów – strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, 
powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po 
jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza 
swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Strony sporu są zobowiązane przyjąd rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 
rozwiązanie ostateczne.  

4. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 
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ROZDZIAŁ VI 
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

 

§ 17 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowao, uzdolnieo, rodzaju 
i stopnia niepełnosprawności. 

2. W przedszkolu mogą byd tworzone oddziały mieszane wiekowo. Decyzję dotyczącą list 
poszczególnych oddziałów na kolejny rok szkolny, podejmuje Dyrektor Przedszkola na 
podstawie informacji o dzieciach kontynuujących edukację i dzieciach nowoprzyjętych 
na nowy rok szkolny. 

3. Przedszkole jest 5 oddziałowe. 

4. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 6.00 do 16.00.  

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

6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez 
organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady 
Rodzic ów. 

7. Liczba dzieci w oddziale powinna byd zgodna z zapisami rozporządzenia dotyczącymi 
ilości dzieci w oddziałach przedszkolnych. 

8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba 
dzieci w oddziale może byd niższa. 

9. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.00. 

10. Do realizacji zadao statutowych przedszkole posiada: 

1) 5 sal do zajęd dla poszczególnych grup; 

2) kuchnię; 

3) szatnię dla dzieci młodszych i starszych; 

4) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze; 

5) pokój zajęd logopedycznych; 

6) plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i dwiczeo rekreacyjnych. 

11. Praca opiekuoczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie 
programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez 
dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

12. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu, w miarę możliwości 
organizacyjnych Przedszkola, mogą byd prowadzone zajęcia wykraczające poza 
podstawę programową.  

13. Czas trwania wykraczających poza podstawę programową jest dostosowany do 
możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 

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

2) z dziedmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut. 
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14. Na życzenie rodziców, opiekunów prawnych, wyrażone w formie pisemnego 
oświadczenia zapewnia się w Przedszkolu naukę religii lub etyki, organizowaną zgodnie 
z odrębnymi przepisami prawa. 

15. Grupy między oddziałowe. 

1) dyrektor może podjąd decyzję o prowadzeniu zajęd opiekuoczych lub 
dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych. 

2) grupa między oddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 
6.00 – 7.30 i 15.00 – 16.00 w celu zapewnienia opieki nad dziedmi 
przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. 
Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.00 do 
momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca 
przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 15.30 do momentu 
zamknięcia przedszkola. 

3) w okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy 
przedświąteczne, wysoka zachorowalnośd, tzw. długie weekendy) dyrektor 
przedszkola może zlecid łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie. 

16. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęd mogą odbywad się 
w grupach o strukturze między oddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji 
Wycieczek 

17. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego jest bezpłatne. 

18. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz 
organizacyjny Przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, 
zatwierdza organ prowadzący, który uzyskuje wcześniej opinię organu prowadzącego 
nadzór pedagogiczny. W arkuszu organizacji przedszkola określa się: 

1) czas pracy poszczególnych oddziałów; 

2) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska; 

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący przedszkole. 

19. Tygodniową organizację pracy Przedszkola określa tygodniowy rozkład zajęd ustalony 
przez Dyrektora Przedszkola, który uwzględnienia wymogi podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. 

20. Dzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia opracowany przez 
dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. 

21. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego 
oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału oraz potrzeb 
i zainteresowao dzieci z uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie 
programowej. 

22. Pracownik przedszkola ma prawo korzystad z posiłków wydawanych przez kuchnię 
przedszkola zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. 

23. Przedszkole może przyjmowad oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli 
na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy 
dyrektorem przedszkola, a szkołą wyższą.  
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24. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

25. W przedszkolu mogą działad, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym 
względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych 
pracowników przedszkola. 

26. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęd poza terenem przedszkola: 

1) w trakcie zajęd poza terenem przedszkola opiekę nad dziedmi sprawuje 
nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może byd inny pracownik 
przedszkola. Na 1 osobę dorosłą może przypadad maksymalnie 15 dzieci 
z zastrzeżeniem, iż zawsze musi byd nie mniej niż 2 opiekunów; 

2) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej 
i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel; 

3) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek 
i spacerów obowiązującym w przedszkolu; 

4) z w/w regulaminem są zapoznani rodzice/prawni opiekunowie; każdorazowo, 
bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziedmi w niej 
uczestniczącymi oraz z osobami dorosłymi biorącymi udział w wycieczce; 

5) każda wycieczka musi byd zgłoszona do dyrektora, przez nauczyciela na druku 
„karta wycieczki”, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem; 

6) każdy nauczyciel wychodząc z dziedmi poza teren przedszkola jest zobowiązany 
do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjśd z dziedmi.  

7) jeśli miejsce, w którym mają byd prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się 
na nim urządzeo technicznych może stwarzad zagrożenia dla bezpieczeostwa 
dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścid do zajęd lub przerwad je 
wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomid o tym niezwłocznie 
dyrektora przedszkola; 

8) podczas pobytu dzieci w ogrodzie nie mogą przybywad osoby postronne. 

 

§ 18 

Odpłatnośd za Przedszkole 

1. W godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
Przedszkole nr 3 zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.   

2. Korzystanie ze świadczeo opiekuoczo bytowych wykraczających poza godziny realizacji 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci młodszych niż dzieci 
sześcioletnie wiąże się z obowiązkiem uiszczania przez rodziców (opiekunów 
prawnych) comiesięcznych opłat.  

3. Postawą naliczania i określania wysokości comiesięcznych opłat, o których mowa 
w ust. 2 oraz zwolnieo z tych opłat jest właściwa uchwała Rady Miejskiej w Stalowej 
Woli.  

4. Wysokośd comiesięcznej opłaty za świadczenia opiekuoczo bytowe wykraczające poza 
godziny realizacji podstawy programowej wynika z liczby dni, w których dziecko 
korzystało z takich świadczeo. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 
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6. Wysokośd opłaty za korzystanie dziecka z wyżywienia określana jest przez dyrektora 
w porozumieniu z Prezydentem Miasta Stalowa Wola.  

7. Pracownicy przedszkola mają prawo korzystad z posiłków i zobowiązani są do pokrycia 
ich kosztów. 

8. Zasady odpłatności i korzystania z wyżywienia przez pracowników podczas godzin 
wykonywania pracy reguluje dyrektor w porozumieniu z przedstawicielami Urzędu 
Miasta Stalowa Wola.  

§ 19 

1. Dla rodzin przedszkolaków będących w szczególnie trudniej sytuacji materialnej lub dla 
rodzin mających szczególne, uzasadnione przypadki losowe istnieje możliwośd 
obniżenia lub zwolnienia z opłaty za żywienie. 

2. Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za żywienie lub z składają rodzice dziecka 
do dyrektora. 

3. Decyzję o zwolnieniu obniżeniu opłaty za żywienie podejmuje dyrektor  
w porozumieniu z organem prowadzącym.  

4. Przedszkole współpracuje z także z innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy 
materialne dla wychowanków przedszkola, w tym z ośrodkami pomocy społecznej. 
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ROZDZIAŁ VII 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

 

§ 20 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel prowadzi pracę opiekuoczo – wychowawczą i dydaktyczną oraz odpowiada 
za jakośd i wyniki tej pracy oraz bezpieczeostwo powierzonych jego opiece dzieci. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) odpowiedzialnośd za życie, zdrowie i bezpieczeostwo powierzonych opiece dzieci 
w czasie zajęd organizowanych przez przedszkole; 

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

3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego,  

4) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli 
narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych; 

6) tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, 
udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie 
dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałośd o pomoce i sprzęt 
przedszkolny; 

7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności 
dzieci. Informowanie o jego osiągnięciach lub brakach, rodziców/prawnych 
opiekunów; 

8) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub 
zainteresowao; 

9) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci; 

10) organizowanie i prowadzenie zebrao z rodzicami oraz indywidualne kontakty 
z rodzicami dzieci; 

11) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich 
posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo 
w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia 
wewnętrznego; 

12) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach 
organizowanych w przedszkolu; 

13) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

14) prawidłowe prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczo - 
dydaktycznej i opiekuoczej; 

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

16) dbanie o wystrój sali powierzonej opiece; 

17) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 
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18) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 
pracownicze; 

19) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie 
pierwszej szkoły podstawowej, 

20) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego 
dyrektorowi przedszkola; 

21) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, 
zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady 
Pedagogicznej. 

3. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeostwa dzieci. 

1) nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeostwo powierzonych 
jego opiece dzieci. Jest zobowiązany: 

a) przestrzegad i stosowad przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/ppoż.,  

b) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścid miejsce pracy 
po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi, 

c) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, 
jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęd, 

d) nierozpoczynanie zajęd, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, 
w których mają byd prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia 
stwarza zagrożenia dla bezpieczeostwa, 

e) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kooczenia zajęd, 

f) nauczyciel ma obowiązek wejśd do sali pierwszy, by sprawdzid, czy warunki 
do prowadzenia zajęd z dziedmi nie zagrażają bezpieczeostwu dzieci 
i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęd nie odpowiada warunkom bezpieczeostwa 
nauczyciel ma obowiązek zgłosid to do Dyrektora przedszkola celem 
usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo 
odmówid prowadzenia zajęd w danym miejscu, 

g) zgłaszad do dyrektora oraz wpisywad do zeszytu wyjśd wszystkie wyjścia 
poza teren przedszkola, 

h) usuwad z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby 
spowodowad skaleczenia lub zagrażad zdrowiu dzieci, 

i) udzielid pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub 
wypadku, 

j) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomid rodziców i Dyrektora 
przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów 
chorobowych. 

 

§ 21 

Pracownicy samorządowi 

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Przedszkolu, niebędący nauczycielami, są 
pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach 
samorządowych. 
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2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadao sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz 
udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której 
pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 
zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 

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

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceo przełożonego; 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych 
o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora 
Przedszkola oświadczenia o stanie majątkowym. 

3. Pracownik zatrudniony w Przedszkolu zobowiązany jest przestrzegad szczegółowy 
zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu 
obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.  

4. W Przedszkolu nr 3 funkcjonują następujące stanowiska samorządowe: 

1) Intendent;  

2) Rzemieślnik w zawodzie kucharz; 

3) Pomoc kuchenna;  

4) Pomoc nauczyciela;  

5) Robotnik wykwalifikowany; 

6) Woźna; 

7) Starsza woźna. 

5. Do podstawowych zadao intendenta należy: 

1) realizacja zadao związanych z obiegiem pieniędzy, dokumentów księgowych 
i finansowych; 

2) powadzenie gospodarki magazynowej; 

3) dbanie o organizację i wysoką jakośd zbiorowego żywienia. 

6.  Do podstawowych zadao rzemieślnika w zawodzie kucharza należy: 

1) przygotowywanie najwyższej jakości, pełnowartościowych posiłków;  

2) dbanie o należyty stan pomieszczeo i urządzeo kuchennych. 

7. Do podstawowych zadao pomocy kuchennej należy: 

1) pomoc w przygotowywaniu i wydawaniu posiłków;  

2) dbałośd o należyty stan pomieszczeo i urządzeo kuchennych. 
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8. Pomoc nauczyciela realizuje zadania m.in. w zakresie:  

1) Dbanie o porządek; 

2) wspomagania opieki nad dziedmi; 

3) organizacji posiłków. 

9. Do podstawowych zadao robotnika wykwalifikowanego należy: 

1) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeo technicznych, 
wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych; 

2) lokalizowanie i usuwanie usterek; 

3) wykonywanie drobnych prac remontowo – budowlanych; 

4) dbanie o teren wokół budynku i o właściwy stan urządzeo ogrodowych. 

10. Szczegółowe zakresy obowiązków doprecyzowane są w indywidualnych zakresach 
obowiązków pracowników samorządowych.  

 



ROZDZIAŁ VIII 
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

 

§ 22 
Nabór do Przedszkola  

1. Przedszkole nr 3 przeprowadza rekrutację zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

2. Zgłoszenia dziecka do Przedszkola nr 3 mogą dokonad rodzice bądź prawni 
opiekunowie dziecka – kandydata. 

3. Rekrutacja dzieci do Przedszkola nr 3 odbywa się na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa w tym ustawy Prawo oświatowe oraz przyjętych w Mieście Stalowej 
Woli lokalnych zasadach rekrutacji, (obejmujących tak kryteria rekrutacji, jak  
i harmonogram jej przeprowadzania) ujednoliconych dla wszystkich przedszkoli 
samorządowych prowadzonych przez Miasto Stalowa Wola.  

4. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. 

5. Procedura rekrutacyjna dotyczy dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym mają 
rozpocząd uczęszczanie do placówki. Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym już 
uczęszczają do Przedszkola nr 3, nie muszą przechodzid procedury rekrutacyjnej, a ich 
rodzice składają wyłącznie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej 
w Przedszkolu nr 3. 

6. Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym harmonogram rekrutacji do przedszkola na dany 
rok szkolny, ogłaszane są na stronie internetowej Przedszkola oraz na tablicy 
informacyjnej w siedzibie Przedszkola nr 3.  

7. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola dyrektor 
powołuje poprzez wydanie zarządzenia Komisję Rekrutacyjną, która rozstrzyga 
o przyjęciu dzieci, w oparciu o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające 
z przepisów prawa. 

8. Do Przedszkola są przyjmowani kandydaci w oparciu o kryteria naboru określone przez 
Urząd Miasta Stalowej Woli, które to są publikowane są na stronie internetowej 
Przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola.  

9. W skład komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 7, wchodzą powołani przez 
dyrektora nauczyciele.  

10. Do zadao komisji należy m.in.  

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych,  

2) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego, 

3) czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola oraz 
rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przyjęciem do przedszkola.  

11. W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych do Przedszkola 
rodzic lub prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty, ma prawo złożyd 
wniosek do komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia 
kandydata. 
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12. W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku komisja rekrutacyjna ma obowiązek 
przedstawid pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. 

13. W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun kandydata ma 
prawo złożyd pisemne odwołanie do dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 7 
dni. 

14. Przyjęcia do w trakcie roku szkolnego (poza terminami określonymi w harmonogramie 
rekrutacji) mogą mied miejsce w przypadku wolnych miejsc, na podstawie decyzji 
Dyrektora.  

§ 23 

Prawa i obowiązki przedszkolaka 

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

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuoczo-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 w przypadkach określonych w § 23; 

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej specjalistycznej 
pomocy organizowanej w miarę możliwości Przedszkola; 

11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonao, jeśli nie naruszają one praw 
innych. 

 

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

1) szanowad kolegów i wytwory ich pracy; 

2)  nie oddalad się od grupy bez wiedzy nauczycielki; 

3) szanowad sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu; 

4) dbad o estetykę i czystośd pomieszczeo, w których przebywa; 

5)  przestrzegad ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeostwa; 

6) sygnalizowad złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne; 

7) przejawiad właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający 
z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych; 

8) słuchad i reagowad na polecenia nauczyciela. 
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3. Zgodnie z art. 165 § 1 ustawy Prawo oświatowe osoby niebędące obywatelami 

polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach na warunkach 

dotyczących obywateli polskich. Oznacza to, że wobec dzieci pochodzenia ukraioskiego 

postanowienia statutu wynikające z przepisów prawa należy stosowad wprost, w taki 

sam sposób jak do dzieci obywateli polskich.  

 

§ 24 
Nagrody i kary 

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może byd 
nagrodzone: 

1) ustną pochwałą nauczyciela; 

2) pochwałą do rodziców; 

3) nagrodą rzeczową; 

4) listem gratulacyjnym; 

5) pochwałą dyrektora; 

6) odznaką honorową przedszkola. 

2. Dziecko może byd ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad 
w przedszkolu: 

1) reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania; 

2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeo, 
jakie stwarza; 

3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, 
spokojnym miejscu pod opieką pracownika przedszkola, odsunięcie od zabawy; 

4) powtarzanie poprawnego zachowania; 

5) czasowe ograniczenie uprawnieo do wybranych zabaw.  

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych oraz kar wykazujących cechy 
przemocy psychicznej. 
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ROZDZIAŁ IX 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

§ 25 

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 zadao wynikających z przepisów oświatowych; 

2) znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymagao 
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 psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych 
w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości 
Przedszkola w tym zakresie; 

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

7) udziału i organizowania wspólnych spotkao z okazji uroczystości przedszkolnych, 
imprez, zajęd wychowawczo - dydaktycznych, itp.; 

8) zgłaszania własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją 
wnętrz i otoczenia przedszkola; 

9) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęd oraz 
poziomu prowadzonych zajęd nadobowiązkowych; 

10) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców; 

11) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu. 

2. Rodzice mają obowiązek:  

1) wspieranie swojego dziecka w rozwoju, edukacji przedszkolnej;   

2) dbanie o atmosferę sprzyjającą rozwojowi dziecka; 

3) dbanie o strój dziecka stosowny do pory roku i pogody; 

4) regularnie i terminowo uiszczad należne opłaty;  

5) złożyd deklarację co do dziennej liczby godzin w jakich ich dziecko będzie 
korzystało ze świadczeo opiekuoczo bytowych; 

6) przygotowad dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie 
podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta; 

7) odbierad dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola; 
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8) informowad nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu 
dziecka do przedszkola; 

9) zapewnid dziecku bezpieczny powrót do domu; 

10) znad i przestrzegad postanowieo statutowych; 

11) przyprowadzad do przedszkola dzieci zdrowe; 

12) zgłaszad 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.); 

13) uczestniczyd w zebraniach organizowanych przez przedszkole; 

14) bezzwłocznie zgłaszad wychowawcom w grupie o zmianach adresu zamieszkania 
i telefonu kontaktowego; 

15) śledzid na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeo; 

16) informowad telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu 
choroby zakaźnej u dziecka; 

17) zapewnid dziecku niezbędne wyposażenie; 

18) kontrolowad, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku bądź 
uszczerbku na zdrowiu. 

 

§ 26 

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. 

1. Dziecko powinno byd przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.00 - 8.00. 
Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosid telefonicznie lub poprzedniego 
dnia do wychowawczyni grupy.  

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrad je w szatni 
i osobiście przekazad nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce 
dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie 
i bezpieczeostwo 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 przyprowadzad się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, 
wymiotujących i z objawami innych chorób. 

4. Na czas zajęd w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane, by 
uniemożliwid wejście osobom niepożądanym. 

5. W przedszkolu nie mogą byd stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne 
bez uprzedniego porozumienia z rodzicami, z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. 

6. W Przedszkolu pracownicy nie podają lekarstw wychowankom.  

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

8. Dzieciom nie wolno przynosid dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy. 

9. Ubrao dziecka nie wolno spinad agrafkami ani szpilkami. 
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10. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania 
zwierząt na teren przedszkola i ogrodu przedszkolnego. 

 

§ 27 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

1. Odpowiedzialnośd za drogę dzieci do Przedszkola i za ich powrót z Przedszkola ponoszą 
rodzice wychowanków. 

2. Przyprowadzenie dziecka do Przedszkola rozumie się jako przyprowadzenie dziecka do 
właściwej sali przedszkolnej, w której odbywają się zajęcia przedszkolne adresowane 
dla danego dziecka i przekazanie dziecka upoważnionemu nauczycielowi.  

3. Obowiązkiem rodzica jest upewnid się, że nauczyciel zauważył przybycie dziecka na 
zajęcia.  

4. Odebranie dziecka rozumie się jako odebranie dziecka z właściwej sali lub z ogrodu 
przedszkolnego, gdzie odbywają zajęcia.  

5. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dzieci do godziny 16.00. 

6. Dopuszcza się możliwośd odbierania dzieci przez inne osoby upoważnione na piśmie 
przez rodziców. Upoważnienie może byd w każdej chwili odwołane. Dziecko odbierane 
jest z przedszkola przez rodziców opiekunów prawnych, bądź inne osoby, które 
ukooczyły 18 rok życia. 

7. Upoważnienie (opiekun prawny) wystawiają rodzice dziecka na piśmie 
z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby 
upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), 
którym osoba ta potwierdzi swoją przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego, 
numer telefonu osoby upoważnionej. 

8. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadad przy sobie 
dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazad.  
W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami. 

9. Rodzice przejmują odpowiedzialnośd prawną za bezpieczeostwo dziecka odbieranego 
z placówki przez upoważnioną przez nich osobę. 

10. Po odebraniu dziecka, ze względu na bezpieczeostwo dzieci, rodzice lub upoważnione 
do odbioru osoby nie powinny przebywad wraz z dzieckiem na terenie Przedszkola bez 
powodu związanego z funkcjonowaniem dziecka w Przedszkolu. 

11. Nauczyciel odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy osoba jest pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających. stan osoby zamierzającej odebrad dziecko będzie 
wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnid dziecku bezpieczeostwa (osoba pod 
wpływem alkoholu, środków odurzających). 

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

13. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, nauczycielka 
zobowiązana jest powiadomid telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

14. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskad informacji o miejscu 
pobytu rodziców, nauczycielka powiadamia dyrektora. Dyrektor lub wyznaczona przez 
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niego osoba powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się 
z rodzicami (Komisariat Policji, ul. Popiełuszki, tel. 997 lub 112). 

15. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi byd 
poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe. 

 

§ 28 

Formy współpracy z rodzicami 

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu 
i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego 
dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrao grupowych 
przedstawionych w kalendarium przedszkola bieżącego roku szkolnego. Przedszkole 
bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci 
i rodziców w następujących zakresach: 

1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku; 

2) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego; 

3) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez: 

a) prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą 
w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych, 

b) prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie 
stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych, 

c) rozmowy indywidualne w ramach godzin dostępności nauczyciela; 

d) zebrania grupowe i ogólne, 

e) gazetkę dla rodziców. 

2. Uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły: 

1) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej 
grupie wiekowej; 

2) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagao; 

3) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji 
o postępach i trudnościach dziecka. 

3. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „dni otwarte” dla nowoprzyjętych dzieci. 
Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu: 

1) obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko; 

2) oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal; 

3) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych; 

4) obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza 
domem. 

 



ROZDZIAŁ X 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 29 

1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity 
rzeczowy wykaz akt. 

3. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu 
prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów. 

4. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego 
uchwalania. 

5. O wprowadzonych zmianach (nowelizacjach) do statutu dyrektor przedszkola 
zawiadamia organ prowadzący i organ nadzorujący. 

6. Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do 
obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Rady Pedagogicznej. 

 

 

Statut Przedszkola uchwalony  

Przez Radę Pedagogiczną w dniu 02.09.2022 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: Wanda Gajewska 

 


