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STATUT OPRACOWANO NA PODSTAWIE: 

 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); 

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

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

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 

z późn. zm.); 

 Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

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

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 

z późn. zm.); 

 Akty wykonawcze do wymienionych ustaw. 
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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Nazwa i rodzaj przedszkola 

1. Nawa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima w Radomiu. 

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu, należy 

przez to rozumieć: Przedszkole Publiczne Nr 4 w Radomiu. 

2. Lokalizacja: siedziba przedszkola mieści się przy ul. Kilińskiego 20. Drugi budynek 

przedszkola mieści się przy ul. Kilińskiego 23. 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Radom. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie – 

Delegatura w Radomiu. 

5. Przedszkole używa pieczęci: 

1) Przedszkole Publiczne Nr 4 im .Juliana Tuwima, ul. Kilińskiego 20, 26 – 600 Radom. 

6. Przedszkole Publiczne Nr 4, zwane dalej przedszkolem jest jednostką publiczną, która 

prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

7. Przedszkole prowadzi: 

1) wychowanie przedszkolne dla  dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

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

dziecko kończy 7 lat; 

2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 6 lat. Obowiązek ten 

rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 6 lat.  

8. Dzieci przybywające z zagranicy są przyjmowane do oddziału przedszkola na warunkach 

i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z odrębnymi 

przepisami prawa. 

9. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 

informatycznych. 

10. Szczegółowe zasady rekrutacji określa odrębny regulamin. 

 

§1a. 

 

Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima 

w Radomiu; 

2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela przedszkola i innego nauczyciela 

pedagogicznego; 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Juliana 

Tuwima w Radomiu; 

4) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do Przedszkola Publicznego 

Nr 4 im. Juliana Tuwima w Radomiu; 

należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
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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. 

2. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające 

w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 

§ 3. 

 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 

realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia 

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na 

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

dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

 

§ 4. 

 

Cele wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 2 ust. 1 przedszkole realizuje 

w ramach następujących obszarów edukacyjnych: fizyczny, emocjonalny, społeczny, 

poznawczy. 

 

§ 4a. 

 

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; 

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; 
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7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

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

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

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

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

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

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

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie 

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu 

rozwoju dziecka; 

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

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

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

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

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa                                   

w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

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

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

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

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego; 

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur; 

18) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu różnych zawodów. 

Prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego/preorientacji zawodowej 

w przedszkolu, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz 

pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień m.in. poprzez: 

a) prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko określa, co 

lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej, 

b) organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód: strażak, 

policjant, lekarz, górnik itp., 

c) organizowanie wycieczek do zakładów pracy. 

1a. Cele i zadania realizowane są poprzez: 
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1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych 

wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka; 

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz 

wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego; 

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju 

aktywności; 

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci 

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie 

zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej 

i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka. 

1b. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i językowej, poprzez: 

1) zapoznawanie z historią kraju i symbolami narodowymi; 

2) organizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji świąt narodowych i świąt kościelnych  

z prezentowaniem symboli państwowych; 

3) zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych,  

krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody, które zlokalizowane są w najbliższej 

okolicy; 

4) przybliżanie tradycji  i kultury regionu i najbliższej okolicy; 

5) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego 

oświadczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami zapraszanymi do przedszkola –autorytetami 

w zakresie nauki, kultury i sportu; 

7) tworzenie tradycji przedszkola; 

8) wzbudzanie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina. 

2. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie 

diagnozuje oczekiwania wobec jednostki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość 

realizacji tych oczekiwań. 

3. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni 

pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi                               

i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę.  

4. Przedszkole kładzie szczególny nacisk na realizację podstawowych kierunków polityki 

oświatowej państwa na dany rok szkolny ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki. 

 

ROZDZIAŁ III 

Sposoby realizacji zadań przedszkola 

§ 5. 

 

1. Praca opiekuńczo – wychowawczo - kształcąca w przedszkolu prowadzona jest w oparciu                   

o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami 

wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup. 
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2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych 

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera: 

1) szczegółowe cele edukacyjne; 

2) tematykę materiału edukacyjnego; 

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród 

programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub: 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 

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

5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, 

dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 

posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu 

nauczycieli i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu. 

6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego. 

7. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola. 

8. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią 

zestaw programów wychowania przedszkolnego. 

9. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 

§ 6. 

 

Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwóch nauczycieli, 

zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości 

pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.  

 

§ 6a. 

 

Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje 

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się 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.  

 

§6b. 

 

1. Podczas tworzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, w trakcie 

kształcenia na odległość należy zastanowić się, w jakim stopniu zadania realizowane przez 

dzieci w domu, wspólnie z rodzicami, wpływają na ich rozwój psychofizyczny i w jaki sposób 

rodzice mogą przekazywać nauczycielom informację na temat wyników pracy czy wytworów 

dziecka, np. w formie skanów/ zdjęć prac czy krótkich nagrań. 
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2. Spostrzeżeniem o dziecku może być np. uzyskana informacja o: 

1) preferowaniu zabawy indywidualnej; 

2) łatwości zapamiętywania obcojęzycznych zwrotów i słówek; 

3) wysokim stopniu ruchliwości; 

4) nieumiejętności skupieniu uwagi na jednym zadaniu; 

5) potrzebie wspierania i pomagania innym dzieciom. 

3. W trakcie kształcenia na odległość Dyrektor przygotowaną przez nauczyciela diagnozę 

przesyła do rodziców na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. 

 

§ 7. 

 

Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu 

oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez: 

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie 

zajęć poza terenem przedszkola; 

2) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym; 

3) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: 

równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu; 

4)  przestrzeganie liczebności grup; 

5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

7) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 

8) kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów 

dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku; 

9) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

10) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola 

w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

11) ogrodzenie terenu przedszkola; 

12) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

13) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń 

gospodarczych; 

14) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym 

zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się 

kratami; 

15) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki 

zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach 

udzielania tej pomocy; 

16) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym 

dzieci niepełnosprawnych; 

17) zapewnianie wzmożonego bezpieczeństwa  nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach 

i wycieczkach poza teren przedszkola; 

18) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 
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19) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

 

§7a. 

 

1. Działalność przedszkola może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy na 

podstawie porozumienia zawartego z wolontariuszem przez Dyrektora Jednostki. 

Porozumienie takie określa: 

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań; 

2) czas trwania porozumienia; 

3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z nauczycielami, 

wychowawcami grup wychowawczych, specjalistami oraz innymi pracownikami przedszkola 

oraz pod nadzorem Dyrektora przedszkola lub wyznaczonej przez niego osoby; 

4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków; 

jednostki; 

5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia; 

6) imię (imiona) i nazwisko wolontariusza;  

7) datę i miejsce urodzenia wolontariusza;  

8) numer PESEL wolontariusza, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer 

dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;  

9) adres zamieszkania wolontariusza. 

2. Dyrektor informuje wolontariusza o specyfice działalności jednostki i konieczności 

zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków jednostki. 

 

§ 8. 

 

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

wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 

3. Pomocy psychologicznej w przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele oraz 

specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi  i terapeuci pedagogiczni 

zwani dalej „specjalistami”. 

4. Korzystanie z pomocy psychologicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. 

5. W Przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna wychowankom, ich 

rodzicom i nauczycielom. Pomoc tę organizuje Dyrektor. Pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w Przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele oraz specjaliści 

wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w szczególności psycholog, logopeda. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne, objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi 

wymaga zgody rodziców. 

6. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i zawieszenia zajęć nadal 

organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
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§ 9. 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi , w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

 

§ 10. 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:  

1) rodziców; 

2) dyrektora przedszkola; 

3) nauczyciela  lub specjalisty prowadzącego zajęcia  z wychowankiem; 

4) poradni; 

5) pomocy nauczyciela; 

6) pracownika socjalnego; 

7) asystenta rodziny; 

8) kuratora sądowego; 

9) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

§ 11. 

 

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych wychowanków oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie 

w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do 

jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. 

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika                         

w szczególności : 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i 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; 
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11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia 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. 

 

§ 12. 

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest  udzielana  rodzicom uczniów                              

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

2. Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci. 

 

§ 13. 

 

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

 

§ 14. 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz 

w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych:  

a) korekcyjno- kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się – liczba uczestników nie więcej niż 5, 

b) logopedycznych dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 

językowych liczba uczestników nie więcej niż 4, 

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu – liczba uczestników nie 

więcej niż 10, 

d) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne organizuje się dla dzieci 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, 

 

§ 15. 

 

Godzina zajęć o których mowa w § 14 trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 

min. 
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§ 16. 

 

Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację 

pedagogiczną, mająca na celu wczesne rozpoznanie dysharmonii rozwojowych i podjęcie 

wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne- obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole. 

 

§ 17. 

 

1.Wychowawca lub dyrektor planuje i koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną we 

współpracy z rodzicami, innymi nauczycielami i specjalistami, w tym ustalają formy, okres 

udzielania pomocy i wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. 

2. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu. 

 

§ 18. 

 

Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą 

oddzielną dokumentacje zgodnie z przepisami. 

 

§ 19. 

 

1. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracuje 

z jego rodzicami oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami, specjalistami, 

poradnią lub innymi osobami. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną dyrektor pisemnie informuje rodziców. 

2. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

3. Jeżeli mimo udzielanej dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej nie następuje 

poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, odpowiednio wychowawca lub dyrektor 

przedszkola, za zgodą rodziców dziecka występuje do publicznej poradni z wnioskiem 

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka. 

 

§ 20. 

 

Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

niedostosowanych społecznie: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki 

dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych dziecka; 
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4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka,                       

w wymiarze, który określa dyrektor   na podstawie indywidualnego programu edukacyjno – 

terapeutycznego; 

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

 

§ 21. 

 

Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan 

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się 

indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Organy Przedszkola i ich kompetencje 

§ 22. 

 

Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców.  

 

§ 23. 

 

Każdy z wymienionych organów w § 22 działa zgodnie z Ustawą – Prawo oświatowe. Organy 

kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. 

Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola. 

 

§ 24. 

 

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. 

 

§ 25. 

 

Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. 

Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu: 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Jest przewodniczącym Rady 

Pedagogicznej. 
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§ 26. 

 

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa Ustawa – 

Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe. 

 

§ 27. 

Dyrektor przedszkola 

 

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 rekrutacyjna gdy zachodzi taka potrzeba; 

5) udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy; 

6) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

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

wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola; 

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

nadzoru pedagogicznego; 

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

10) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

11) 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 i innowacyjnej w przedszkolu; 

12) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych 

w rozdziale III statutu przedszkola; 

13) zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia Zespołu zajmującego się planowaniem                       

i sprawowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku nieobecności 

rodziców na posiedzeniu Zespołu dyrektor informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez 

Zespół ustaleniach; 

14) dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy i pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu 

prowadzącego i ich przydział; 

15) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie 

indywidualne; 

16) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na 

spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub 

w formie indywidualnego nauczania; 

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

o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

18) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu zespoły ds. 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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19) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 

20) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej                               

i językowej wychowankom, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba; 

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

22) skreśla z listy przyjętych do przedszkola; 

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

niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze; 

24) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie   

kształcenia specjalnego ucznia; 

25) zawiadamia w terminie do 30 września 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; 

26) współdziała ze szkołami wyższymi w sprawie organizacji praktyk studenckich; 

27) współpracuje z osobami/instytucjami, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

dziećmi; 

28) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego przedszkole                     

i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

29) odpowiada za organizację kształcenia na odległość; 

30) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 

31) co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. 

2. Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:  

1) opracowuje do 21 kwietnia arkusz organizacji na kolejny rok szkolny; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

4)  ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności 

wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, stosownie do specyfiki przedszkola; 

5) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, 

a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu 

wychowanków w budynku przedszkolnym i placu zabaw; 

6) dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

7) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz 

dbałości o estetykę i czystość; 

8) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola; 

9) opracowuje projekt planu finansowego przedszkola i przedstawia go celem zaopiniowania 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
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11) przeprowadza co najmniej raz w ciągu roku przegląd techniczny budynku oraz przegląd 

stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,  

12) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych 

przedszkola tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 

13) organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

14) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku jednostki; 

15) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji jednostki 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

16) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych; 

17) sprawuje nadzór pedagogiczny, czuwając nad prawidłową realizacją zadań dydaktyczno- 

wychowawczych zgodnych z podstawą programową i przyjętym planem rocznym. 

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami 

przedszkola; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu 

o opracowane przez siebie kryteria oceny; 

4) decyduje o skierowaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku 

urzędniczym w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego do 

służby przygotowawczej; 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na 

stanowiskach urzędniczych, w tym stanowiskach kierowniczych w przedszkolu; 

6) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 

7) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom                                                                     

i pracownikom administracji i obsługi przedszkola 

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

i pracowników; 

9) udziela urlopów zgodnie z KN i KP; 

10) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

11) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

12) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

13) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez 

organ prowadzący; 

14) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

15) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

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

17) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania 

i zatwierdzania; 

18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

4. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) 

jest obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 
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2) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

 

§ 28. 

 

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. 

 

                                                                         § 29. 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola. 

2. Rada zatwierdza w formie uchwał, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych                                 

z działalnością opiekuńczą, wychowawczą,  dydaktyczną i organizacyjną przedszkola. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w przedszkolu. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

5. W zebraniach Rady mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane 

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

stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, innowacyjnej, wychowawczej 

i opiekuńczej przedszkola. 

 

                                                                      § 30. 

 

1. Dla realizacji swoich zadań Rada może tworzyć zespoły i komisje oraz określać zakres 

i tryb ich prac.  

2. Działalność zespołu/komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności 

przedszkola, pracy w komisjach konkursowych. 

Pracą zespołu/komisji, powołanego przez Radę, kieruje przewodniczący wybrany przez 

członków Rady. 

3. Przewodniczący zespołu/komisji przedstawia Radzie wyniki i wnioski pracy 

zespołu/komisji. 

 

                                                                      § 31. 

 

1. Rada obraduje  w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym, nie rzadziej niż trzy 

razy w roku (przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I półrocza, przed 

zakończeniem rocznych zajęć przedszkolnych) i w miarę bieżących potrzeb. 

2. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący Rady, powiadamiając członków Rady co najmniej 

7 dni przed terminem zebrania. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać zebranie Rady 

w trybie pilnym, bez przestrzegania 7-dniowego terminu.  

4. Zebrania Rady mogą być organizowane z inicjatywy:  

1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
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2) organu prowadzącego przedszkole; 

3) dyrektora przedszkola; 

4) Rady Rodziców; 

5) 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 

                                                                        § 32. 

 

1. Zebrania Rady są prowadzone przez przewodniczącego Rady.  

2. Przewodniczący Rady może zlecić członkom Rady przygotowanie materiałów na zebranie 

Rady. 

3. Zebrania Rady organizuje się po godzinach pracy z dziećmi. 

4. Rada pracuje według zaplanowanego i przyjętego przez Radę porządku zebrania. 

5. Każdy członek Rady może zgłosić wniosek. 

6. Projekt uchwały przedstawia Radzie przewodniczący Rady. 

7. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie 

zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. 

 

                                                                      § 33. 

 

1.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola; 

5) ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy przedszkola. 

2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian. 

3. Rada Pedagogiczna uchwala statut przedszkola albo jego zmiany zgodnie                                       

z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć; 

2) projekt planu finansowego przedszkola; 

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

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                                     

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) programy wychowania przedszkolnego przedstawione dyrektorowi przez nauczycieli; 

6) pracę dyrektora przedszkola w związku z oceną jego pracy; 

7) powierzenie i odwołanie z funkcji wicedyrektora. 
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§ 34. 

 

1. Rada może występować do organu prowadzącego przedszkole z wnioskiem o odwołanie 

z funkcji dyrektora, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, organ prowadzący jest obowiązany przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni 

od otrzymania wniosku.  

3. Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są 

one niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

4. 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.  

 

§ 35. 

 

1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały i przyjmuje opinie zwykłą większością głosów                      

w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego Rady. 

2. Głosowanie nad uchwałą/opinią przeprowadza przewodniczący Rady.  

3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały i przyjmuje opnie w głosowaniu jawnym. 

4. Na formalny wniosek, przegłosowany przez członków Rady, zarządza się głosowanie tajne.  

5. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

6. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi 

funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na 

takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

7. (uchylony) 

 

                                                                        § 36. 

 

1. Członkowie Rady zobowiązani są do: 

1) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracy Rady oraz jej zespołów/komisji, 

do których zostali powołani; 

2) przestrzegania uchwał i postanowień Rady także wtedy, kiedy zgłosili do nich swoje 

zastrzeżenia; 

3) składania przed Radą sprawozdań z przydzielonych zdań; 

4) przestrzegania przepisów prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora; 

5) przestrzegania tajemnicy spraw poruszonych na zebraniach Rady, mogących naruszyć 

dobro osobiste dzieci, rodziców lub pracowników przedszkola; 

6) powiadamiania przewodniczącego o niemożliwości uczestniczenia  w zebraniu Rady; 

7) zgłaszania projektów uchwał, opiniowania, wnioskowania na zebraniach Rady; 

8) poszanowania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego i zasad etycznych; 
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9) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa, poszanowania godności osobistej 

innych członków Rady; 

10) współdziałania z innymi organami przedszkola. 

2. Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowy, nazwiska obecnych 

wpisywane są do protokołu. 

3. Nieobecność członka Rady na zebraniu usprawiedliwia zwolnienie lekarskie lub ważny 

przypadek życiowy, losowy, służbowy. 

4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Rady Pedagogicznej, przewodniczący Rady  ma 

prawo wyciągnąć konsekwencje służbowe, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Nauczyciele reprezentujący Radę Pedagogiczną w innych organach lub 

zespołach/komisjach są obowiązani do reprezentowania na ich forum opinii opracowanych 

podczas zebrań Rady Pedagogicznej. 

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

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

7. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie 

zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 37. 

(uchylony) 

§ 38. 

(uchylony) 

 

§ 39. 

 

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 wchodzą ( po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych. 

5. Wybory reprezentantów rad oddziałowych, 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. 

7. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć w miesiącu wrześniu. 

8. 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. 

9. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu. 

10. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 

 

§ 40. 

 

Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących: 
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1) uchwala regulamin swojej działalności. 

 

§ 41. 

 

Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora; 

2) opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela; 

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

w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować; 

  

§ 42. 

 

Rada Rodziców może: 

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

nauczyciela stażysty; 

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

nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach przedszkola; 

3) delegować dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora przedszkola; 

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

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

5) Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej przedszkola może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy określa Regulamin działalności Rady Rodziców. 

6) Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. 

 

§ 43. 

Zasady współpracy organów przedszkola 

 

1. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ                          

w granicach swoich kompetencji. 

2. Organy współpracują ze sobą włączając się do wspólnych działań nie naruszając 

kompetencji każdego z nich. 

3. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

4. 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. 

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

6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia 

dzieci według zasad ujętych w statucie przedszkola. 
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7. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi 

służbowej i zasad ujętych w § 46 niniejszego statutu. 

 

§ 44. 

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 zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność 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. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne.  

5. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

6. W sytuacji zawieszenia zajęć i prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i narzędzi 

do kształcenia na odległość, komunikacja pomiędzy organami prowadzona jest drogą 

elektroniczną. 

 

ROZDZIAŁ V 

Organizacja przedszkola 

§ 45. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 

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

i stopnia niepełnosprawności. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. 

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci 

w oddziale może być niższa. 

4. Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj                      

i czas ich pracy; 

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej 

podstawie programów wychowania przedszkolnego; 
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3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych 

prowadzonych przez przedszkole. 

 

§ 46. 

 

 Ilość oddziałów w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Przedszkola, 

zatwierdzony przez organ prowadzący. 

 

§ 47. 

 

Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 12 godzin dzienne: od 6.00 do 18.00.  

 

§ 48. 

 

Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 - 13.00. 

 

§ 49. 

 

1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny, z wyjątkiem 

przerw ustalonych przez organ prowadzący , na wspólny wniosek dyrektora przedszkola                                

i rady rodziców ( po wcześniejszych ustaleniach z rodzicami na zebraniach grupowych). 

1) Dopuszcza się przerwy w działalności przedszkola, których uzasadnieniem są min.: 

remonty i modernizacje budynku oraz prace konserwatorskie, prace porządkowe wewnątrz 

budynku oraz w ogrodzie przedszkolnym, wykorzystanie urlopów przez pracowników, 

porządkowanie inwentarza w salach, uporządkowanie dokumentacji pedagogicznej, prawo 

dziecka do odpoczynku; 

2) W okresie ferii zimowych, przerw świątecznych, absencji chorobowej dzieci zakłada się 

możliwość zmniejszania liczby oddziałów, łączenia ich i zmiany czasu pracy w ciągu dnia. 

 

§ 50. 

 

Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 18.00.  

 

§ 51. 

 

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada: 

1) sale zajęć i zabaw dostosowane do poszczególnych grup wiekowych; 

2) łazienki dla dzieci i personelu; 

3) szatnie dla dzieci z podziałem na sektory poszczególnych grup; 

4) 2 kuchnie; 

5) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze; 

6) pokój nauczycielski; 

7) 3 place zabaw wyposażone w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych. 
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§ 52. 

 

Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów 

wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora.  

 

§ 53. 

 

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.  

 

§ 54. 

 

1. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe np.: zajęcia 

umuzykalniające, rytmika, profilaktyczne zajęcia logopedyczne, zajęcia taneczne, zajęcia 

teatralne. 

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są nieodpłatnie w czasie przekraczającym czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki. Finansowane są przez organ prowadzący przedszkole. 

3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnia 

w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. 

4. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci 

i wynosi: 

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut ( dwa razy w tygodniu); 

2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut ( dwa razy w tygodniu). 

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

5. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez 

dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem. Zezwolenie 

może być wydane przez rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli 

do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku 

warunków umożliwiających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 

§ 55. 

 

1. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców. 

2. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych 

tygodniowo, właściwych dla danej grupy wiekowej. 

3. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice wyrazili życzenie udziału ich dzieci 

w nauce religii, zajęcia prowadzone są w grupie międzyoddziałowej. 

4. Dzieci nie uczęszczające na zajęcia religii w tym czasie mają zapewnioną opiekę 

nauczyciela. 

 

§ 56. 

Grupy międzyoddziałowe 

 

1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –

wychowawczych w grupach międzyoddziałowych. 
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2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.00 – 7.00                 

i 16.00 – 18.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi 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 16.00 do momentu zamknięcia 

przedszkola. 

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

 

§ 57. 

 

1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe, zorganizowane na wniosek Rady Rodziców finansowane są 

przez organ prowadzący przedszkole .  

2. Dopuszcza się możliwość finansowania zajęć dodatkowych z pozyskiwanych funduszy 

i środków unijnych. 

 

§ 58. 

 

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece dwóch nauczycieli, zależnie od 

czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 

 

§ 59. 

 

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele 

opiekują się danym oddziałem, w miarę możliwości organizacyjnych, przez cały okres 

uczęszczania dzieci do przedszkola.  

 

§ 60. 

 

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

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji 

zatwierdza organ prowadzący przedszkole. 

2. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny pracy przedszkola do 21 kwietnia 

każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 29 maja danego roku. 

3. W arkuszu organizacji zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 

28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli. 

4. (uchylony) 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor, z uwzględnieniem 

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

organizację zajęć edukacyjnych. 
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§ 61. 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 

przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia                       

i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju 

niepełnosprawności dzieci  oraz oczekiwań rodziców.  

2. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu obejmuje: 

1) realizację bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego - godz. 8.00 -

13.00; 

2) godziny płatne – świadczenia udzielane przez Przedszkole w zakresie przekraczającym 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – godz. 6.00-8.00 i 13.00-

18.00. 

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym 

oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględnieniem potrzeb 

i zainteresowań dzieci 

4. Ramowy rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.  

 

§ 61a. 

 

1. W przedszkolu prowadzone są działania z zakresu doradztwa zawodowego, które obejmują 

preorientację zawodową mającą na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

dzieci, a także wstępne ich zapoznanie z wybranymi zawodami. 

2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone w przedszkolu: 

1) zajęcia, podczas których dziecko określa, co lubi robić, opowiada o sobie w grupie 

rówieśniczej, podaje przykłady zainteresowań; 

2) spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów: strażak, policjant, lekarz 

itp.; 

3) wycieczki do zakładów pracy. 

3. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkola obejmują: 

1) Poznanie siebie, gdzie dziecko: 

a) określa, co lubi robić, 

b) podaje przykłady różnych zainteresowań, 

c) określa, co robi dobrze, 

d) podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych; 

2) Świat zawodów i rynek pracy, gdzie dziecko: 

a) odgrywa różne role zawodowe w zabawie, 

b) podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy 

tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności 

zawodowe wykonywane przez te osoby, 

c) wskazuje zawody zaangażowane w postawanie produktów codziennego użytku oraz 

w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę, 

d) podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem 

oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny, 
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e) opowiada o sobie w grupie rówieśniczej; 

3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, gdzie dziecko: 

a) nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej), 

b) nazywa czynności, których lubi się uczyć; 

4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, gdzie 

dziecko: 

a) opowiada, kim chciałoby zostać, 

b) na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej 

przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu, 

c) podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach 

działań grupy rówieśniczej. 

 

§ 62. 

Odpłatność za przedszkole 

 

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę 

Miasta Radom oraz rodziców – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka 

w przedszkolu. 

2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący w formie 

uchwały.  

3. Opłata miesięczna za świadczenia udzielane przez przedszkole składa się z opłaty za:  

1) świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego; 

2) opłaty za wyżywienie. 

4. Opłata za świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego stanowi iloczyn opłaty za jedną godzinę udzielonego świadczenia oraz ilości 

godzin świadczeń, w których dziecko brało udział. 

5. Stawka godzinowa za jedną godzinę świadczeń ustalona jest na podstawie odrębnych 

przepisów i pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, na których dziecko było 

obecne. 

6.Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. 

7. Dzieci 6-letnie są objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

8. Kwota opłaty za wyżywienie stanowi iloczyn wysokości kosztów surowca przeznaczonego 

na wyżywienie dziecka oraz ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu. Wysokość opłaty 

za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. 

9. Dziecko uczęszczające do przedszkola korzysta z trzech posiłków: śniadanie, obiad                         

i podwieczorek . 

10. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności                     

i stawki za wyżywienie. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności                             

w następnym miesiącu. 

11. Wysokość opłaty, o której mowa w punkcie 8 ulega zmianie  w przypadku wzrostu 

wysokości kosztów surowca przeznaczonego za wyżywienie. 
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12. Zmiana wysokości opłaty miesięcznej obowiązuje od dnia jej wprowadzenia . 

13. Opłatę miesięczną za korzystanie z usług przedszkola należy wnosić do 10 dnia każdego 

miesiąca, w formie gotówkowej u kasjera lub bezpośrednio na konto przedszkola                                 

(z wykorzystaniem systemu iPrzedszkole). 

14. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu 

zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłata za wyżywienie i godziny ponad postawę 

programową jest wypłacana w kasie przedszkola bądź przekazywana przelewem bankowym 

na numer rachunku podany przez rodzica. 

 

§ 63. 

 

Pracownicy przedszkola mają prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię 

przedszkola. Pracownicy ponoszą opłatę za te posiłki w wysokości równej kosztom ich 

przygotowania ,według obowiązujących przepisów. 

 

§ 64. 

 

1. Przedszkole może przyjmować studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy 

dyrektorem przedszkola, a szkołą wyższą.  

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

 

ROZDZIAŁ VI 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

§ 65. 

 

1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i organu prowadzącego. 

3. Do zakresu zadań wicedyrektora należy: 

1) organizowanie i kontrolowanie pracy  przedszkola w zakresie ustalonym przez Dyrektora; 

2) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w wymiarze określonym odrębnymi 

przepisami; 

3) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności. 

4.  Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor przedszkola.  

5. Dyrektor odwołuje nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora w razie: 

1) złożenia przez nauczyciela rezygnacji z trzymiesięcznym wypowiedzeniem; 

2) ustalenia negatywnej oceny pracy lub ustalenia negatywnej oceny powierzonych zadań; 

3) utraty zaufania Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców. 

 

§ 66. 

 

1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela. 
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3. Kwalifikacje nauczycieli , a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca. 

 

§ 67. 

 

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

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

2. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia 

pracowników, Dyrektor może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na zasadach 

i warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 68. 

 

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 każdego dziecka 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; 

4)  indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań 

edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych dziecka, zgodnie z ustaleniami zawartymi w pisemnej opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;  

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną 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, 

ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie 

predyspozycji i uzdolnień ucznia; 

8) wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu ds. pomocy 

Psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela 

działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne 

uzdolnienia; 

9) aktywny udział w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych, 

do których nauczyciel należy; 

10) dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 
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rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

11) 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; 

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

narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka; 

13) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych; 

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

15) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub 

zainteresowań; 

16) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci; 

17) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami 

dzieci; 

18) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach 

Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach 

metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego; 

19) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach 

organizowanych w przedszkolu; 

20) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

21) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów 

pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych                       

i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola; 

22) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności 

osobistej; 

23) dbanie o wystrój sali ; 

24) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

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

26) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego 

dyrektorowi przedszkola; 

27) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie 

z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

2. 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; 
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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; 

12a) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 

realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności 

w niej określonych; 

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. 

3. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, 

nauczyciele: 

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat 

realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju                               

i zachowania ich dziecka; 

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka; 

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną; 

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 

 

§ 69. 

 

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel jest odpowiedzialny za 

życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany: 

1) do przestrzegania i stosowania przepisów i zarządzeń odnośnie bhp i p/poż, a także 

odbywania wymaganych szkoleń z tego zakresu; 

2) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po 

przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi; 

3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan 

zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć; 
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4) nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają 

być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla 

bezpieczeństwa; 

5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć; 

6) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do 

prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do 

zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do 

Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma 

prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. 

7) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy; 

8) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu; 

9) zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren 

przedszkola; 

10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować 

skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci; 

11) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku; 

12) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola 

w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych. 

 

§ 70. 

 

1. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami 

samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań 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 dziećmi, rodzicami, 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 poleceń przełożonego; 

9) pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku; 

10) szczegółowy zakres obowiązków dla tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola; 

11)   przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.  

 

§ 71. 

 

1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach 

urzędniczych, pracowników pomocniczych i obsługi:  
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1) opiekun przedszkolny: 

2) starszy intendent; 

3) pomoc administracyjna; 

4) kucharz; 

5) pomoc kuchenna; 

6) dozorca; 

7) robotnik  gospodarczy; 

8) sprzątaczka 

2. Zadaniem pracowników przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola 

w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

 

ROZDZIAŁ VII 

Wychowankowie przedszkola 

§ 72. 

 

Zasady rekrutacji do przedszkola : 

1) Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności 

wykorzystując system elektronicznej rekrutacji do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radom; 

2) Rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku (w miesiącach marzec – kwiecień) na 

zasadach i w terminach ustalonych przez organ prowadzący; 

3) Podstawą zapisania dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny na zasadzie kontynuacji 

jest złożenie w jednostce, do której dziecko uczęszcza wypełnionego „Formularza 

potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola”; 

4) Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy oraz dzieci zmieniających 

przedszkole jest prowadzona w sposób automatyczny na podstawie odrębnych przepisów; 

5) Przyjmowanie dzieci w ciągu roku odbywa się w miarę posiadanych miejsc, decyzją 

dyrektora. 

 

§ 73. 

 

Przedszkole obejmuje wychowaniem dzieci od początku roku szkolnego w roku 

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

 

§ 74. 

 

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko 

może być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 7 lat, nie dłużej jednak 

niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu 7 
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roku życia jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej,                             

w obwodzie, której mieszka dziecko o odroczeniu obowiązku szkolnego. 

 

§ 75. 

 

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

2,5 roku. 

2. 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. 

 

§ 76. 

Prawa i obowiązki przedszkolaka 

 

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

a w szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej, zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę 

przed przemocą; 

2) wszechstronnego rozwoju, uwzględniającego zainteresowania i zdolności dzieci; 

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

4) poszanowaniu jego godności osobistej; 

5)  znajomości swoich praw; 

6)  opieki i ochrony; 

7)  partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

8)  wychowania w poczuciu tolerancji do samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, 

płeć, wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności, 

9) indywidualnego nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

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; 

12) zabawy i wypoczynku; 

13) zdrowego jedzenia. 

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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§ 77. 

Nagrody i kary 

 

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

1) ustną pochwałą nauczyciela. 

2) pochwałą do rodziców, 

3) nagrodą rzeczową, 

4) listem gratulacyjnym, 

5) pochwałą dyrektora, 

6) odznaką honorowego przedszkolaka. 

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad 

w przedszkolu poprzez: 

1) reprymendę – rozmowę z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania, 

2) odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie 

stwarza, 

3) odsunięcie i pozostawienie dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, 

odsunięcie od zabawy, 

4) powtarzanie poprawnego zachowania, 

5) czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.  

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych. 

 

§ 78. 

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola 

  

1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:  

1) utajenia przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która 

uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza 

chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego; 

2) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu; 

3) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu 

i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami dziecka. 

2. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej 

sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej. 

3. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola. 

4. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji 

administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

5. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

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

chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej 

wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a. 
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7. Zasady skreślania z listy wychowanków nie dotyczą dzieci odbywających obowiązkowe 

roczne przygotowanie przedszkolne. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Współpraca z rodzicami 

 

§ 79. 

Prawa i obowiązki rodziców 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi, organowi prowadzącemu przedszkole oraz 

sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu 

realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych; 

2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań 

edukacyjnych; 

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

4) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich 

potrzebami; 

5)  wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska 

i regionu; 

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

zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.; 

7) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją 

wnętrz i otoczenia przedszkola; 

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

prowadzonych zajęć nadobowiązkowych; 

9) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców 

10) 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 postanowienia statutu; 

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; 
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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; 

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. 

3. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice pozostają w stałym 

kontakcie z wychowawcami. 

4. W trakcie kształcenia na odległość rodzice zobowiązani są wspierać dziecko 

w wykonywanych zadaniach, jednak pozwolić na samodzielność wykonywanych prac. 

5. Rodzice, zgodnie z zaleceniami nauczyciela, zobowiązani są do przesłania nauczycielowi 

wykonanych przez dziecko zadań. 

 

§ 80. 

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 zebrań grupowych. 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, 

d) zebrania grupowe i ogólne, 

e) gazetkę dla rodziców 

4) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły: 

a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie 

wiekowej, 

b) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,  

c) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach                           

i trudnościach dziecka. 
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2. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu 

wczesnej interwencji specjalistycznej; 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres 

zadań realizowanych w przedszkolu. 

3. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość: 

1) zebrania grupowe (3 razy w roku), 

2) zajęcia otwarte (2 razy w semestrze), 

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z  nauczycielem, 

4) kąciki informacyjne dla rodziców, 

5) uroczystości przedszkolne (wg terminarza), 

6) wystawy prac dzieci, 

7) spotkania i konsultacje ze specjalistami wg potrzeb rodziców, dzieci i nauczycieli. 

4. W miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania 

przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka                              

i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę. 

 

§ 81. 

Zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola 

 

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady 

przyprowadzania dzieci do przedszkola: 

1) za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice; 

2) rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub inne mu upoważnionemu 

pracownikowi przedszkola;                                                                           

3)  rodzice mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do przyprowadzania i odbierania 

ich dziecka z przedszkola – przedkładając upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział. 

Upoważnienie w formie pisemnego oświadczenia zawiera: nazwisko i imię osoby 

upoważnionej, adres miejsca zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego; 

4)  nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali; 

5)  rodzice mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie 

dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących 

informacji na ten temat; 

6)  nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono 

zdrowe; 

7)  dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8:30, lub później, ale wyłącznie po 

uprzednim poinformowaniu nauczyciela o późniejszym przybyciu dziecka; 

8)  osoba przyprowadzająca dziecko do placówki powinna w szatni przygotować je do pobytu 

w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania 

dziecka pracownikowi odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole. 

 

§ 82. 

Zasady odbierania dzieci z przedszkola 
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1. Do odbioru dziecka z przedszkola upoważnieni są jego rodzice. 

2. Dopuszcza się odbiór dziecka z przedszkola przez inne osoby pełnoletnie upoważnione 

przez jego rodziców, zapewniające mu pełne bezpieczeństwo. 

3. Wszelkie zmiany dotyczące osób odbierających dziecko należy niezwłocznie zgłosić do 

nauczyciela danego oddziału przedszkolnego oraz nanieść w formie pisemnej zmiany w druku 

„Upoważnienie”, potwierdzając je podpisem rodzica. 

4. Tożsamość osób odbierających dzieci z przedszkola jest kontrolowana przez nauczycieli 

przedszkola, np. poprzez sprawdzenie dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko. 

5. Osobom nieletnim lub nietrzeźwym dziecko nie zostanie wydane. Pozostaje ono                                  

w przedszkolu i pod opieką nauczyciela oczekuje na zgłoszenie się rodzica lub osoby 

upoważnionej. 

7. W razie zaistnienia innych wyjątkowych okoliczności dopuszcza się możliwość odbioru 

dziecka z uwzględnieniem jednorazowego upoważnienia (tylko na dany dzień) napisanego 

przez rodzica z podaniem nazwiska i numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej, 

podpisanego czytelnie przez rodzica. 

8. Dzieci odbierane są z przedszkola w godzinach pracy placówki do godz. 18:00. 

9.  W przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic, ze względów 

profilaktycznych, jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka po uprzednim 

telefonicznym powiadomieniu go przez nauczyciela.  

10. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest 

zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru 

o zaistniałej sytuacji. 

11. Jeżeli pod wskazanym przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, telefon 

komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób 

upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez 

godzinę. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję 

o powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem. 

12. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez 

świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. 

13.Całe zdarzenie oraz dalsze czynności związane z przekazaniem dziecka osobom lub 

instytucjom do tego powołanym powinno się odbywać pod nadzorem policji. 

14. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się 

agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas 

drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę. 

15. Nauczyciel powiadamia dyrektora, który wydaje mu dyspozycje mające na celu 

odizolowanie dziecka od rodzica lub opiekuna będącego pod wpływem alkoholu. 

16. Nauczyciel sporządza z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań protokół podpisany 

przez świadków, który przedkłada dyrektorowi i radzie pedagogicznej. 

17. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic lub opiekun prawny odbierający dziecko 

z przedszkola jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, wychowawca powiadamia 

dyrektora. 

18. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu 

wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz określonych w niniejszych procedurach. 
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19. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica w stanie nietrzeźwości 

powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej 

w celu dalszego zbadania sytuacji domowej dziecka oraz wydział rodzinny sądu rejonowego, 

składając wniosek o wgląd w sytuację rodzinną. 

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

poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe. 

 

§ 83. 

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, przybory toaletowe do mycia zębów, 

pidżamę (w przypadku leżakowania), worek z ubraniami na zmianę. Wszystkie rzeczy 

powinny być podpisane i znane dziecku.  

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

przedszkole nie ponosi odpowiedzialności. 

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

dzieci. 

 

ROZDZIAŁ IX 

§ 84. 

Warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu 

 

1. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by  

uniemożliwić wejście osobom niepożądanym. 

2. Obce osoby mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się                        

i tylko za zgodą dyrektora przedszkola. 

3. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń  pracowników obsługi 

przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni. 

4. W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru 

wraz z numerami telefonów alarmowych. 

5. W przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do 

wyjść ewakuacyjnych. 

6. W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

7. W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych                                

i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń.  

8. Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci.  

9. Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo 

w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego 

terenem w trakcie wycieczek: 
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1) podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada 

nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany 

odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz odprowadzić je po 

zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora 

Przedszkola o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;  

2) podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie 

i bezpieczeństwo wychowanków ponoszą nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas 

wycieczek przedszkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

10. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku –np. plac zabaw nauczyciel zapoznaje 

rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu. 

11. Przedszkole na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 

12. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny nauczyciel. 

13. W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

zawiadamia Dyrektora Przedszkola. 

14. Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola 

pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 

15. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator 

oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

 

§84a. 

 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola związanego z zagrożeniem zdrowia 

dzieci nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Dyrektora. 

2. Dyrektor Przedszkola w celu realizacji kształcenia na odległość: 

1) przekazuje rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań 

przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania na wskazany przesz 

rodziców adres e-mail oraz poprzez stronę internetową przedszkola; 

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób informowania rodziców o postępach dzieci 

na podstawie analizy wykonania przesyłanych zadań; 

3) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola; 

4) wskazuje, we współpracy z nauczycielami,  źródła i materiały niezbędna do realizacji zajęć, 

w tym materiały w postaci elektronicznej, z których rodzice mogą korzystać; 

5) zapewnia rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem oraz przekazuje im informacje 

o formie i terminach tych konsultacji; 

6) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawy programów 

wychowania przedszkolne. 

3. W czasie prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciel wychowania przedszkolnego 

zobowiązany jest do udostępniania rodzicom treści i zadań do samodzielnego wykonania w 

domu.  

4. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę 

oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dzieci. 
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5. Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać 

co dziecko zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę.  

6. Nauczyciel  zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem. 

 

§ 85. 

 

1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego 

dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców 

oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada 

Rodziców. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor 

przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków 

finansowych przedszkola. 

 

§ 86. 

 

Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia 

podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli. 

 

ROZDZIAŁ X 

Przepisy końcowe 

 

§ 87. 

 

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 88. 

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity 

rzeczowy wykaz akt. 

§ 89. 

 

Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu 

prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów. 

 

§ 90. 

 

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

 

§ 91. 

 

O wprowadzonych zmianach (nowelizacjach) do statutu dyrektor przedszkola zawiadamia 

organ prowadzący i organ nadzorujący. 
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§91a. 

 

1. W przedszkolu obowiązuje ceremoniał, który: 

1) jest wewnętrznym zbiorem norm i zasad, dotyczących zachowania się w czasie 

uroczystości przedszkolnych, ustanowionych i obowiązujących w przedszkolu. 

2)  uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. Zapoznaje 

dzieci z historią i znaczeniem tych symboli. 

2. Uroczystości przedszkolne, do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają 

się z części oficjalnej i części artystycznej. 

3. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny 

przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych. 

4. Do uroczystości środowiskowych i przedszkolnych wymagających uwzględnienia symboli 

narodowych należą w szczególności: 

1) święto niepodległości; 

2) święto flagi; 

3) pasowanie dzieci na przedszkolaka; 

4) zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem starszaków; 

5) jubileusz przedszkola. 

5. Do obowiązków dzieci należy podkreślenie swoją postawą podniosłego charakteru świąt 

państwowych i przedszkolnych, dzieci powinny być ubrane w strój galowy. 

 

§ 92. 

 

Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu jako załącznik do obwieszczenia, po 

otrzymaniu upoważnienia od Rady Pedagogicznej 

 

Traci moc Statut Przedszkola Publicznego Nr 4 (tekst jednolity) z dnia 1 września 2019r. 

 

Statut Przedszkola (tekst jednolity) został uchwalony przez Radę Pedagogiczną uchwałą z dnia 

30 sierpnia 2022 i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022r. 

 

 

                                                                             ………………………………….. 

                                                                               Przewodnicząca Rady Pedagogicznej  


