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Podstawa prawna 
 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz.1943  

ze zmianami). 
 
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. 2017r., poz. 

1189; 2017 poz. 60, 949). 
 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017r, poz.59,949). 
 
4. Ustawa z dnia 14. Grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe     

( Dz. U. 2017r., poz.60, 949). 
 
5. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowych organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017r., po. 649). 
 
6. Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1666 

ze zmianami).  
 
7. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. przyjęta przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ (Dz. U. 1991 Nr 120, poz. 526). 
 
8. Rozporządzenie MEN z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego 

programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz 
cofania dopuszczenia (Dz. U. 2014, poz. 909). 

 
9. Rozporządzenie MEN z dnia 09. sierpnia 2017r. w sprawie zasad  organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  
i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949)  Rozporządzenie MEN 28. sierpnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. 
U. z 2017r. poz. 1643). 

 
10. Rozporządzenie MEN z dnia 09. sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego, rocznego 

przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. 
U.2017r. poz. 1616). 

 
11. Rozporządzenie MEN z dnia 25. sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017r., poz. 1646). 

 
12. Rozporządzenie MEN z dnia 14 luty 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz. U. 2017r., poz. 356). 

 
13. Rozporządzenie MEN z dnia 07 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 
(Dz. U. 2017, poz. 1147). 

 
14. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  (Dz. U. 2017 r. poz. 

682). 
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15. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 
(Dz.U. 2017 poz.1658). 

 
16. Rozporządzenie MEN z dnia 16. marca 2017r. w sprawie prowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  
i placówek (Dz. U. 2017r. poz. 610). 

 
17. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017r., poz. 1635). 
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Dział I 
Postanowienia wstępne 

 
§ 1.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia: 

1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole „Przyjaciół Książki”  
w Sierakowie; 

2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe; 

3) Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty; 

4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola „Przyjaciół Książki”  
w Sierakowie; 

5) Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające  
w Przedszkolu „Przyjaciół Książki” w Sierakowie; 

6) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć przewodniczących trójek 
oddziałowych poszczególnych grup; 

7) wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci odbywające roczne obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne oraz dzieci uczęszczające do oddziałów programowo 
niższych (3,4,5-latki); 

8) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka; 
9) opiekun oddziału – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej 

opiece powierzono jeden z oddziałów w przedszkolu: 
10) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Sieraków; 
11) organie sprawującemu nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 
 

2. Przedszkole „Przyjaciół Książki” w Sierakowie jest przedszkolem publicznym                       
w rozumieniu ustawy. 
 
3. Siedziba Przedszkola znajduje się w 3 budynkach: przy ul. Przedszkolnej 3  oraz przy 
ul. Bł. Narcyza Putza 24. 
 
4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Sieraków, która ma siedzibę  
w budynku nr 38  przy ul. 8 stycznia  w Sierakowie. 
 
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 
 
6. Ustalona nazwa przedszkole używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach  
i stemplach: 

          PRZEDSZKOLE 
„PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI” 
64 – 410 SIERAKÓW ul. Przedszkolna 3 
tel. 612952152 
REGON:  301 625 900   NIP 595- 146- 13 -29 
 

7. Przedszkole jest jednostką budżetową. 
 
8. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy. 

 
9. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 



 6 

10. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych  
w odrębnych przepisach. 

 
 

Rozdział II                                        
Misja przedszkola i model absolwenta 

 
§ 2.1 Misja przedszkola: 

1) każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane  
i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym 
na świat; 

2) tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego 
rozwoju na miarę jego możliwości; 

3) pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, 
spostrzegawczość i wrażliwość; 

4) chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej 
ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje od innych osób 
oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań; 

5) zapewniamy dzieciom fachową opiekę i edukację realizowaną przez 
wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę; 

6) ustawicznie się doskonalimy, aby zapewnić dzieciom edukację na najwyższym 
poziomie; 

7) współdziałamy z lokalnymi instytucjami i promujemy placówkę w środowisku; 
8) systematycznie polepszamy warunki bazy dydaktycznej i lokalowej przedszkola. 

 
§ 2.2 Model absolwenta wykazuje na: 

1) motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego; 
2) zainteresowanie treściami nauczania, chęć opanowania czegoś nowego; 
3) umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania  

z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania; 
4) umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość; 
5) umiejętność współpracy w grupie; 
6) umiejętność radzenia sobie z trudnościami; 
7) tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań; 
8) samodzielność i odporność na stres. 

 
 

Dział II 
 

Rozdział I 
Cele i zadania przedszkola. 

 
§ 3. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty,  w Ustawie 
Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydawanych na ich podstawie, a w szczególności  
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 
 
§ 4. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 
 
§ 5.1. Zadania przedszkola: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka; 
2) tworzenie warunków do swobodnego rozwoju, bezpiecznej zabawy i odpoczynku; 
3) wspieranie aktywności dziecka i procesów poznawczych; 
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4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających procesom adaptacji 
oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub 
przyspieszony; 

5) dostosowywanie treści zajęć do możliwości i zainteresowań dzieci; 
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka                            

i utożsamiania się z grupą; 
7) rozwijanie nawyków higienicznych, sprawności ruchowej, szeroko rozumianego 

poczucia bezpieczeństwa i samodzielności; 
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie                        

o zdrowie psychiczne; 
9) rozwijanie wrażliwości estetycznej; 
10) poznawanie wartości i  norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego; 
11) tworzenie warunków sprzyjających majsterkowaniu, konstruowaniu, planowaniu 

działań i prezentowaniu przez dzieci swoich prac; 
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami 

umożliwiającymi rozwój tożsamości dziecka; 
13) kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm 

społecznych; 
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia; 
15) wspieranie rozwoju i umiejętności uczenia się dziecka, w celu podjęcia nauki  

w szkole; 
16) organizowanie zajęć umożliwiających poznanie kultury, gwary regionalnej; 
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych wzbudzających zainteresowania językiem obcym, 

nowożytnym (język angielski). 
 

§ 5. 2. Sposób realizacji zadań przedszkola: 
1) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wspomaganiu 

indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z zasadami określonymi w dziale II, 
rozdziale II statutu; 

2) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb 
oraz możliwości przedszkola; 

3) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej 
i religijnej (dzieci, które nie będą uczestniczyły w lekcjach religii, na czas ich 
trwania, przejdą do innej grupy); 

4) rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki, wychowania; 
5) prowadzenie działania prozdrowotnego i proekologicznego. 

 
 

Rozdział II 
Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 
 

§ 6. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formie zajęć 
dodatkowych  z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności lub dysfunkcji 
rozwojowych, trudności edukacyjnych, wychowawczych i uzdolnień. 
 
§ 7. Wszelkie formy świadczonej pomocy są bezpłatne i dobrowolne. 
  
§ 8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest: wychowankom, rodzicom 
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
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§ 9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana jest przez dyrektora przedszkola. 
 
§ 10.1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana jest poprzez: 

1) organizacje spotkań integracyjnych z nowo przyjętymi wychowankami i ich 
rodzicami w sierpniu każdego roku; 

2) wypełnianie Kart Informacyjnych na temat dziecka przez rodziców w celu 
rozpoznania stanu zdrowia dziecka jego trudności, predyspozycji, wskazanie osób 
upoważnionych do odbioru; 

3) pomoc w adaptacji dziecka do nowego środowiska przez pracowników przedszkola; 
4) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 
5) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń i opinii poradni; 
6) udzielanie porad rodzicom wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami 
określonymi przez organ prowadzący; 

7) wspieranie wychowanka ze szczególnymi uzdolnieniami przez: dostosowanie 
wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości dziecka 
przez objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną określoną w §15 statutu;  

8) objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną wychowanków o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w dziale II, rozdz. II §10, 
pkt. 3, rozdz. III, IV, V.  

 
2. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 
psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych dzieci, wynikających z: 

1) wybitnych uzdolnień;  
2) niepełnosprawności;  
3) niedostosowania społecznego;  
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  
5) specyficznych trudności w uczeniu się;  
6) zaburzeń komunikacji językowej;  
7) choroby przewlekłej;  
8) zaburzeń psychicznych; 
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  
10) zaniedbań środowiskowych;  
11) trudności adaptacyjnych;  
12) odmienności kulturowej.  

 
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu polega na: 

1) diagnozowaniu umiejętności dziecka, przez wypełnienie arkusza obserwacji, 
prowadzenie zeszytów obserwacji oraz ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki  
w szkole; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci; 
3) wspieraniu wychowanka z wybitnymi uzdolnieniami; 
4) współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i specjalistami; 
5) podejmowanie działań w celu osiągnięcia dojrzałości szkolnej dziecka. 
 

4. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest dzieciom: 
1) posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznych o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

2) posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 
tego orzeczenia; 
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3) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych dziecka dokonanego przez nauczycieli, specjalistów 
w przedszkolu. 

 
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest w formie: 

1) zajęć specjalistycznych: 
a) korekcyjno – kompensacyjnych dla wychowanków z zaburzeniami i odchyleniami  

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 
uczestników nie może przekraczać 5; 

b) logopedycznych  dla dzieci z deficytami kompetencji  i zaburzeniami sprawności 
językowych. Liczba uczestników nie może przekraczać 4; 

c) rozwijających  kompetencje  emocjonalno – społeczne dla wychowanków  
z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Liczba nie może przekraczać 10;  

d) lub innych o charakterze terapeutycznym, organizowanie są dla dzieci  
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy  
w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz aktywnym i pełnym uczestnictwem  
w życiu przedszkola. Liczba uczestników nie może przekraczać 10. 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba 
uczestników nie może przekraczać 8; 

3) zindywidualizowanej dla wychowanków ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego –  rozdziale V; 

4) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 
 
§ 11.1.Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają nauczyciele w bieżącej pracy  
z dzieckiem oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. 
 

2. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów w przedszkolu należy  
w szczególności: 

1) prowadzenie wnikliwej obserwacji pedagogicznej na podstawie, której nauczyciele 
definiują wstępnie zdolności/ trudności lub zaburzenia oraz ich przyczyny,  
a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 

2) w przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 
psychologiczno – pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub 
specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z wychowankiem; 

3) współpraca z poradnią, w tym w procesie diagnostycznym. 
3. Obowiązki nauczycieli w zakresie wspierania dzieci i świadczenia pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej: 
1) ścisła współpraca w wychowawcą oddziału; 
2) wdrażanie wychowanków do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania 

trudności, odporności na niepowodzenia, porządku, do prawidłowego i efektywnego 
organizowania sobie pracy i zabawy; 

3) systematyczne interesowanie się postępami dziecka: zwracanie szczególnej uwagi 
zarówno na szczególnie uzdolnionych wychowanków, jak i na tych, którzy mają 
trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu;  

4) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom odkrywanie i rozwijanie 
pozytywnych stron ich osobowości. 

 



 10 

4. Obowiązki wychowawcy oddziału w zakresie wspierania wychowanków: 
1) przeanalizowanie opinii/ orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej; 
2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z danym oddziałem  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów; 
3) zdobycie rzetelnej wiedzy o wychowanku i jego środowisku poprzez rozmowy  

z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań dziecka i jego relacji  
z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją 
i rozwojem społecznym.  

4) określenie specjalnych potrzeb wychowanka samodzielnie lub we współpracy  
z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym; 

5) w przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga pomocy psychologiczno –
pedagogicznej odpowiada za złożenie wniosku do dyrektora o uruchomienie 
sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej – w ramach form 
pomocy możliwych do uruchomienia w przedszkolu – §13.2 statutu;  

6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo 
wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor.  
W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany 
zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej; 

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności wychowanka na zajęciach; 
8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej i postępach wychowanka; 
9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 
10) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi dziecka; 
11) udzielanie doraźnej pomocy wychowankom w sytuacjach kryzysowych  

z wykorzystaniem zasobów dziecka, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji 
pomocowych. 

 
§ 12.1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana i realizowana jest we 
współpracy: 

1) z rodzicami wychowanka; 
2) z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi; 
3) z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

 
§ 13.1. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek wymaga pomocy psychologiczno –
pedagogicznej nauczyciel – wychowawca /specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora 
przedszkola. 
 

2.  O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także: 
1) rodzice; 
2) poradnia psychologiczno – pedagogiczna; 
3) dyrektor przedszkola; 
4) pracownik socjalny; 
5) asystent rodziny; 
6) kurator sądowy; 
7) organizacje i instytucje działające na rzecz rodziny i dzieci. 

 
3.  Wnioski pisemne o udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej przedkłada się 
dyrektorowi. 
 
4. Objęcie dziecka zajęciami w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
wymaga pisemnej zgody rodziców dziecka. 
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5. Rodzic ma prawo do odmowy pomocy psychologiczno – pedagogicznej swojemu 
dziecku. 

 
§ 14. Dyrektor wyznacza koordynatora do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  
 
§ 15.1. Przedszkole wspiera zdolne dziecko poprzez: 

1) udzielanie dzieciom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  
i uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne dzieci, kształtowanie w wychowankach adekwatnej 
samooceny i wiary w siebie; 

3) uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 
prospołecznych; 

4) promocję dziecka zdolnego, nauczyciela opiekuna i przedszkola: 
5) systematyczną współpracę z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej 

pracy dziecka w domu; 
6) współpracę z instytucjami wspierającymi przedszkole, w tym Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną. 
 

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzi się aktywizującymi metodami pracy. 
 
3. Formy i metody pracy z dzieckiem zdolnym obejmują pracę w czasie zajęć 
wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych oraz udział w kółkach zainteresowań (jeśli 
takie są organizowane w danym roku szkolnym), przygotowywanie do konkursów  
i indywidualizacja procesu nauczania.  

 
 

Rozdział III   
Organizacja nauczania, wychowania i opieki wychowankom niepełnosprawnym 

 
§ 16. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci posiadających orzeczenie poradni 
psychologiczno – pedagogicznej. 
 
§ 17. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym. 
 
§ 18.1. Przedszkole zapewnia wychowankom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu; 
2) odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, w miarę możliwości sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne; 
3) zajęcia specjalistyczne mające na celu wspomaganie rozwoju dziecka i podnoszenie 

efektywności uczenia się; 
4) zajęcia rewalidacyjne; 
5) integracje dzieci ze środowiskiem rówieśniczym; 
6) przygotowanie wychowanków do samodzielności w życiu. 
 

2. Dziecko posiadające orzeczenie może być objęte na wniosek rodzica wychowaniem 
przedszkolnym powyżej 7 roku życia, jednak niedużej niż do 9 roku życia. 
 
3. Dla wychowanków z orzeczeniem w przedszkolu powołuje się zespół specjalistów, 
zwany dalej „zespołem IPET”. 
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4. W skład zespołu IPET wchodzą: koordynator do spraw pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, wychowawca, nauczyciele specjaliści, rodzice. 
 
5. Dla wychowanków, w których mowa w ust. 1, opracowuje się indywidualny program 
edukacyjno – terapeutyczny (IPET) na okres wskazany w orzeczeniu.  

 
 

Rozdział IV 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

 
§ 19.1.  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwane dalej „wczesnym wspomaganiem”, 
organizuje się w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju wychowanka. 
 

2. Wczesnym wspomaganiem obejmuje się dzieci posiadające opinię poradni 
psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania. 
 
3. Dla wychowanków z opinią w przedszkolu powołuje się zespół specjalistów, zwany 
dalej „zespołem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” (WWRD). 

 
4. W skład zespołu WWRD wchodzą: koordynator do spraw pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, wychowawca, jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola, nauczyciele 
specjaliści, rodzice. 

 
5. Dla wychowanków, w których mowa w ust. 1, opracowuje się program wczesnego 
wspomagania na okres roku.  

 
6. Zajęcia wczesnego wspomagania ujęte są w arkuszu organizacyjnym przedszkola. 

 
 

Rozdział V  
Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego, indywidualne nauczanie. 
 

§ 20.1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką” organizowana jest dla dziecka, 
które może uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności wynikające ze stanu 
zdrowia nie może wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego realizować wspólnie  
z oddziałem przedszkolnym, zgodnie z zaleceniami opinii publicznej poradni, zwanej dalej 
„opinią”. 
 

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego 
i są one realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie  
z dzieckiem. 
 
3. Przedszkole współpracuje z poradnią publiczną i rodzicami wychowanka, w celu 
przeprowadzenia analizy funkcjonowania dziecka uwzględniając efekty udzielanej 
dotychczas pomocy psychologiczno – pedagogicznej.   
 
4.  Okres  objęcia zindywidualizowaną ścieżką nie jest dłuższy niż rok. 
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5. Realizacja programu wychowania przedszkolnego dostosowana jest do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych, psychofizycznych (w szczególności zdrowotnych) 
i edukacyjnych wychowanka. 

 
6. Na wniosek rodziców, z uwzględnieniem opinii i konieczności realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola ustala tygodniowy 
wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć realizowanych indywidualnie 
z dzieckiem. 

 
7. Zadaniem nauczyciela dziecka objętego zindywidualizowaną ścieżką jest 
organizowanie działań w kierunku poprawy funkcjonowania wychowanka w przedszkolu. 

 
8. Zindywidualizowana ścieżka nie obejmuje dzieci objętych kształceniem specjalnym 
oraz objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

 
§ 21.1.Idywidualne przygotowanie przedszkolne  organizuje się dla dzieci, których stan 
zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola zgodnie z zaleceniami orzeczenia  
o potrzebie indywidualnego nauczania, zwane dalej „orzeczeniem”. 
 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców i na 
podstawie orzeczenia, zgodnie z zaleceniami. 
 
3. Zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor przydziela nauczycielom zatrudnionym  
w przedszkolu. 

 
4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu wychowanka oraz 
zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu. 

 
5. Treści realizowane w trakcie zajęć indywidualnego nauczania wynikają z podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego i możliwości psychofizycznych dziecka,  
a także miejsca, w którym są organizowane. 

 
6. Dyrektor może na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 
nauczania zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających  
z podstawy programowej stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz 
warunków, w których zajęcia są realizowane: 

1) wniosek składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem; 
2) dyrektor akceptuje wniosek własnoręcznym podpisem. 

 
7. Dziennik indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego 
dziecka. 
 
8. Formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej nie wchodzą w wymiar 
godzin indywidualnego nauczania. 

 
9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania wynosi od 4 do 6 
godzin, który realizuje się minimum w ciągu dwóch dni. 

 
10.  Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica na podstawie 
dołączonego zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka 
umożliwia uczęszczanie do przedszkola. 

 



 14 

Rozdział VI 
Organizacja nauczania religii 

 
§ 22.1. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców, wyrażoną w formie 
pisemnej zgody.  
 

2. Zgody podpisywane są jednorazowo na cały etap edukacji, mogą jednak być 
zmieniane.  
 
3. W przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza na zajęcia religii – przebywa pod opieką 
nauczyciela innego oddziału. 

 
4. Naukę religii włącza się w plan pracy przedszkola. 

 
 

Rozdział VII 
Bezpieczeństwo w przedszkolu oraz zasady promocji i ochrony zdrowia. 

 
§ 23.1. Przedszkole prowadzi działalność profilaktyczną poprzez: 

1) realizację Podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów 

wychowanków; 
3) organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami np. dietetyk, lekarz; 
4) działalność opiekuńczo – wychowawczą wpływającą na pozytywne relacje 

rówieśnicze; 
5) promocję zdrowia i zasad zdrowego odżywania się; 
6) współpraca z instytucjami lokalnymi z zakresu profilaktyki i zdrowia; 
7) organizację zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. 
 

§ 24. 1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie pobytu  
w przedszkolu poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań określonych w dziale III, rozdziale II. 
2) przestrzeganie liczebności grup przedszkolnych (25 dzieci); 
3) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 
4) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnych z przepisami; 
5) prowadzenie zajęć dydaktycznych we współpracy z policją i strażą pożarną; 
6) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. 
Kontroli takiej dokonuje dyrektor z zespołem co najmniej raz w roku; 

7) posiadanie planu ewakuacji; 
8) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 
9) ogrodzenie terenu przedszkola; 
10) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni  

i pomieszczeń gospodarczych; 
11) wyposażenie przedszkola w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do 

udzielania pierwszej pomocy; 
12) dostosowanie mebli i krzeseł do wzrostu dzieci; 
13) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi  

w wycieczkach poza teren przedszkola; 
14) przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
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Rozdział VIII   
Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz rodziny  

w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu go do nauki w szkole 
 

§ 25. 1. Indywidualizacja pracy z dzieckiem polega na: 
1) dostosowaniu tempa, metod, form pracy do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych; 
2) umożliwianiu dzieciom z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych; 
3) różnicowaniu stopnia trudności zadań. 

 
§ 26. 1. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci polega na: 

1) traktowaniu rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie wychowawczo – 
dydaktyczno – opiekuńczym; 

2) organizowaniu zajęć otwartych co najmniej raz w roku, warsztatów dla rodziców; 
3) zapewnieniu poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych; 
4) organizowaniu spotkań indywidualnych i grupowych; 
5) przekazywanie informacji przez e–mail, telefonicznie, stronę www, inne materiały 

informacyjne; 
6) włączanie rodziców w zarządzanie przedszkolem poprzez angażowanie ich do 

pracy w Radzie Rodziców. 
 
§ 27. 1. Formy współdziałania z rodzicami: 

1) organizowanie spotkań z rodzicami przynajmniej trzy razy w roku; 
2) prowadzenie zeszytów korespondencji z rodzicami dzieci dojeżdżających; 
3) organizowanie spotkań integracyjnych, wzmacniających więzi rodzinne;  
4) organizowanie pikników i festynów rodzinnych; 
5) przekazywanie na bieżąco informacji na temat zachowania, postępów 

edukacyjnych i innych informacji dotyczących dziecka.  
 
 

Rozdział IX 
Opieka nad dziećmi  

§ 28. 1.  Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza 
szczegółowy roczny plan pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej na dany rok 
szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb. 

2. Działania opiekuńczo – wychowawcze mają charakter wszechstronny i podejmują je 
wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu wspomagani przez dyrektora oraz 
pozostałych pracowników przedszkola. Roczny plan jest kompleksowy i obejmuje rozwój 
dziecka w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, zdrowotnym i społecznym.  

§ 29. 1.  Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę podczas całodniowego 
pobytu, w czasie organizowanych zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem  
w trakcie wycieczek: 

1) każda grupa powierzona jest opiece jednemu lub dwóm nauczycielom; 
2) w grupie dzieci 3-letnich może być zatrudniona pomoc do dzieci; 
3) uświadamianie wychowankom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania 

im; 
4) prowadzona jest kontrola obecności dzieci w przedszkolu i na zajęciach dodatkowych; 
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5) podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych, wycieczek za bezpieczeństwo dzieci 
odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia w grupie. Zobowiązany jest również do 
niezwłocznego powiadomienia dyrektora o każdym zaistniałym wypadku, mającym 
miejsce na terenie przedszkola; 

6) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 
(dostrzeżone zagrożenia należy usunąć lub zgłosić dyrektorowi); 

7) nauczyciel i woźna oddziałowa (pomoc) czuwa nad bezpieczeństwem w trakcie zabaw 
ruchowych organizowanych samodzielnie przez dzieci na boisku przedszkolnym; 

8) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola; 
9) w czasie dalszych wycieczek dzieci dla zapewnienia bezpieczeństwa dodatkowo  

z grupą wychodzi woźna oddziałowa. Czas i sposób realizacji wycieczki nauczycielka 
organizująca wyjście zobowiązana jest wcześniej ustalić z woźną oddziałową, aby 
umożliwić jej wypełnianie innych obowiązków wynikających z jej zakresu 
obowiązków; 

10) przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi 
przepisami; 

11) podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo  
i zdrowie dzieci ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek 
przedszkolnych (wyjazdowych) – kierownik wraz z opiekunami; 

12) dzieci  w przedszkolu ubezpiecza się za zgodą rodziców w uzgodnionym z rodzicami 
towarzystwem ubezpieczeń; 

13) w przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor organizuje zastępstwo; 
14) opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe 

pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opieka nad oddziałem zostanie 
powierzona innemu pracownikowi przedszkola; 

15) dyrektor powiadamia o zaistniałym wypadku na terenie przedszkola pogotowie 
ratunkowe (jeśli jest taka potrzeba), rodziców oraz organ prowadzący; 

16) o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator  
i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – Państwowy Inspektorat Sanitarny. 

 
§ 30. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może wystąpić do Ośrodka 
Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będącym  
w trudnej sytuacji materialnej. 
 
§ 31. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, 
poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach (astma oskrzelowa, epilepsja, cukrzyca)  
i badaniami profilaktycznymi, na które rodzice wyrażają zgodę. 
 
§ 32. Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy. Obowiązek 
wykonania zabiegu w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach. 
 

 
Rozdział X 

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka  
 

§ 33. 1.  W sprawowaniu należytej opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez 
rodziców i opiekunów obowiązku zapewnienia dzieciom właściwej opieki podczas 
przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, dotyczy to również dzieci dojeżdżających.  
 

2. Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka 
–     na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na pierwszym zebraniu z rodzicami. 
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3. Rodzice składają pisemne oświadczenie, kto będzie dzieci przyprowadzał i odbierał  
z przedszkola lub autobusu. 
 
4. Dojeżdżające dzieci są odbierane i odprowadzane przez pracownika przedszkola 
wyznaczonego przez dyrektora. 

 
5. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 
być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 
6. Dziecko powinno być przyprowadzanie przez rodziców do szatni i przekazywane pod 
opiekę nauczycielowi w wyznaczonej sali. 

 
7. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku    
szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola, uważa się czas zgodny z podpisaną 
umową cywilno – prawną. 

 
8. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola: 

1) do godziny zamknięcia (15.30 - 16.00); 
2) gdy rodzic jest pod wpływem środków odurzających,  

nauczyciel winien telefonicznie skontaktować się z drugim rodzicem, a w razie braku 
powyższej możliwości ma obowiązek powiadomić dyrektora, policję. 

 
9. Osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia, dopuszcza się możliwość wydania 
dziecka osobie, która ukończyła 13 rok życia, gdy jest upoważniona na piśmie przez 
rodziców, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. 
Upoważnienie takie jest ważne przez rok szkolny. 
 
10. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia zdrowego dziecka, a w przypadku 
otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu, do 
niezwłocznego odebrania dziecka. 
 
 

Rozdział XI 
Organizacja przedszkola 

 
§ 34. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi od 9 do 10 godzin i może być zmienny, 
ustalany na wniosek dyrektora, odrębnie na poszczególne lata w zależności od potrzeb 
rodziców. 
 
§ 35. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w godzinach od 
8.00 do 13.00. 
 
§ 36. 1.Zajęcia przedszkolne rozpoczynają się i kończą zgodnie z kalendarzem ustalonym 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
 

2. W roku szkolnym czas pracy przedszkola wynosi 11 miesięcy.  
 
3. W okresie wakacji zimowych, przerw świątecznych oraz w miesiącu lipcu przedszkole 

pełni dyżur. 
 

4. W okresie przerw świątecznych oraz ferii zimowych można zmniejszyć liczbę 
oddziałów odpowiednio do potrzeb. 
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§ 37. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy. 
 
§ 38. 1. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas 
określony, jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach 
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15oC lub jest niższa; 

2) temperatura w salach wynosi mniej niż + 15oC w dwóch kolejnych dniach 
poprzedzających zawieszenie zajęć; 

3) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci, np.: klęski 
żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne. 

 
§ 39. Dziecko 6-letnie  jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
 
§ 40. Dziecko 5, 4 i 3-letnie ma prawo do edukacji przedszkolnej. 

 
§ 41. 1. Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określa uchwała 
Gminy i regulamin rekrutacji na dany rok szkolny.  Termin  i zasady rekrutacji oraz kryteria 
dodatkowe przyjęcia dzieci do przedszkola określa corocznie organ prowadzący. 
 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są obowiązani 
dopełnić czynności związanych z zapisem dziecka do przedszkola, a także zapewnić 
regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. 
 

3. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły w obwodzie, 
którego dziecko mieszka o spełnianiu przez nie obowiązku przedszkolnego.  
 

4. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w przedszkolu, dzieci mogą być 
przyjmowane w ciągu roku szkolnego. 
 
§ 42. Na podstawie zatwierdzonego przez organ nadzorujący i prowadzący arkusza 
organizacyjnego dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 
tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć. 
 
§ 43. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 
 
§ 44. Ilość dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 
 
§ 45. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, 
zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.  
 
§ 46. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej 
nauczyciel (wychowawca) opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania 
dzieci do przedszkola. 
 
§ 47. Przedszkole prowadzi odpłatne żywienie dzieci. Umożliwia także odpłatne korzystanie  
z żywienia pracownikom przedszkola. 
 
§ 48. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala organ prowadzący  
w porozumieniu z dyrektorem po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i zgodnie z bieżącą 
uchwałą Rady Miejskiej w Sierakowie.  
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§ 49. Za okres nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot opłat.  
 
§ 50. 100% kosztów związanych z żywieniem dzieci i przygotowaniem posiłków ponoszą 
rodzice.  
 
§ 51. Rodzice dzieci oraz personel korzystający z żywienia zobowiązani są do regularnego  
i terminowego uiszczania opłat w terminie ustalonym przez dyrektora.  
 
§ 52. W celu zapewnienia optymalnej organizacji pracy przedszkola, minimalizowania 
kosztów utrzymania, przedszkole prowadzi zapisy dzieci na dni robocze pomiędzy dniami 
wolnymi.  
 
§ 53. Rodzice, którzy zapiszą dziecko do przedszkola na w/w dni ponoszą koszty stawki 
dziennej za wyżywienie nawet, jeśli dziecko będzie nieobecne w tym dniu. 
 
§ 54. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych i gastronomicznych. 
Szczegółowe zasady organizowania praktyk określają odrębne przepisy. 
 
§ 55. 1. W przedszkolu mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne lub eksperyment 
pedagogiczny. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe  
i organizacyjne oraz metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola  
i efektywność osiągnięcia gotowości szkolnej. 
 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane obszary rozwoju dziecka, może 
być prowadzona w całym przedszkolu lub grupie. 

 
3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe, gdy: 

1) przez przedszkole zostały zapewnione odpowiednie warunki kadrowe  
i organizacyjne, które są niezbędne do planowanych działań innowacyjnych; 

2) innowacja wdrażana przez przedszkole, która wymaga nałożenia dodatkowych 
środków finansowych otrzymała pisemną zgodę organu prowadzącego na 
finansowanie planowanych działań. 

 
4. Udział nauczycieli w innowacji pedagogicznej jest dobrowolny.  
 
5. Uchwałę w sprawie innowacji pedagogicznej w przedszkolu podejmuje Rada 

Pedagogiczna, po:  
1) otrzymaniu zgody nauczycieli, którzy będą w niej uczestniczyć; 
2) opinii Rady Rodziców; 
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego na jej prowadzenie w przedszkolu,  

w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 
 
6. Po wyrażeniu pisemnej zgody Dyrektora, innowacja zostaje wprowadzona. 

 
§ 56. 1. Przedszkole posiada: 

1) 11 sal do zajęć dla poszczególnych grup; 
2) kuchnię; 
3) 4 szatnie dla dzieci; 
4) pokój nauczycielski; 
5) gabinet dyrektora; 
6) gabinet intendenta; 
7) gabinet logopedyczny;  
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8) salę gimnastyczną; 
9) łazienki dla dzieci i personelu; 
10) pomieszczenia gospodarcze. 

 
 
 

Dział III 

Rozdział I 
Organy przedszkola i ich kompetencje  

§ 57. 1. Organami przedszkola są: 
1) Dyrektor przedszkola; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców. 

 
§ 58. Każdy z wymienionych organów w § 57. 1. działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty,  
ustawą prawem oświatowym i ustawą wprowadzeniem do prawa oświatowego. Organy 
kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. 
Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola. 
 
§ 59. 1. Funkcję dyrektora przedszkola powierza i odwołuje organ prowadzący przedszkole. 
 

2. Stanowisko dyrektora przedszkola wyłania się w drodze konkursu. 
 
§ 60. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników 
pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. 
 
§ 61. 1. Dyrektor przedszkola w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną 
przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli; 
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego 

rozwoju przez działania prozdrowotne; 
4) realizuje uchwały organów przedszkola w ramach ich kompetencji, 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;  
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom  

i nauczycielom w czasie organizowanych zajęć; 
7) współdziała z szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 
8) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawczo – dydaktyczno 
– opiekuńcza; 

9) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną  w placówce; 
10) współpracuje z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną;  
11) dokonuje oceny pracy nauczyciela; 
12) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 
13) dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola. 
 

§ 62. 1. Dyrektor decyduje w sprawach: 
1) zatrudniania i zwalniania pracowników; 
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2) przyznawania nagród oraz udzielania nagan i kar porządkowych pracownikom 
przedszkola;  

3) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników; 

4) dyrektor po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej i za zgodą organu 
prowadzącego może powołać wicedyrektora, sekretarkę i ustalić zakres ich 
obowiązków; 

5) powierzenie stanowiska wicedyrektora może nastąpić na czas określony lub 
nieokreślony; 

6) dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy przedszkola  
w przypadkach określonych w niniejszym statucie; 

7) dyrektor jest administratorem danych osobowych. 
 

§ 63. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 
ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 
przedszkola. 
 
§ 64. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go w-ce dyrektor lub inny nauczyciel, 
wyznaczony przez organ prowadzący. 
 
§ 65. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola 
w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
 
§ 66. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  
w placówce. 
 
§ 67. 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor, który jest także jej członkiem. 
 

2. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej. 
 

3. Przewodniczący rady jest odpowiedzialny za zawiadomienie rady pedagogicznej  
o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

 
§ 68. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 
zaproszone przez jej  przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 
 
§ 69. Rada pedagogiczna: prowadzi załącznikowy protokólarz zebrań. 
 
§ 70. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy jej członków. 
 
§ 71. 1. Rada pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 
2) zatwierdza plany pracy przedszkola; 
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w przedszkolu; 
4) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia; 
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola; 
6) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków; 
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7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym również  
nadzoru organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 
przedszkola. 

 
§ 72. 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola, 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. 

 
§ 73. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu. 
 
§ 74. W przypadku określonym w § 73., organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną  
w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 
 
§ 74. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 
rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

§ 75. 1. W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców 
wychowanków. 

2. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów, po 
jednym przedstawicielu z rad oddziałowych. 
 
3. Rada rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie 
Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy rady, tryb 
przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do rady 
rodziców. 

 
§ 76.  1. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny  
z niniejszym statutem; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego; 
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach. 

§ 77.  Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, 
organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 

§ 78.  W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców gromadzi 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. 

§ 79.  Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin. 
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§ 80.  Organy przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach 
swoich kompetencji. 

§ 81.  1. Organy przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania  
i realizacji celów i zadań przedszkola. 
 

2. Współdziałanie organów przedszkola obywa się według następujących zasad: 
1) zasady pozytywnej motywacji; 
2) zasady partnerstwa; 
3) zasady wielostronnego przepływu informacji; 
4) zasady aktywnej i systematycznej współpracy; 
5) zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji. 

 
3. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor przedszkola. 
 
4. Współdziałanie organów przedszkola obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach 
prawa i w statucie przedszkola poprzez: 
a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej; 
b) organizację zebrań przedstawicieli organów przedszkola; 
c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw 

przedszkola; 
d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów. 

2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych 
przepisami prawa, niniejszym statutem i regulaminami poszczególnych organów; 

3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych  
i planowanych działaniach poprzez: 
a) uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów; 
b) kontakty indywidualne przewodniczących organów. 

 
5. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów przedszkola ustala Dyrektor. 
 

§ 82. 1.  Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez: 
1) dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator 

zaakceptowany przez strony sporu; 
2) komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie 
zasad; 

3) rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu; 
4) w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola 

każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego 
nadzór pedagogiczny, w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu.  

 
 

Rozdział II 
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

§ 83. 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno – 
obsługowych. 

2. Nauczycieli oraz pracowników, o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia  
z zachowaniem odrębnych przepisów Dyrektor przedszkola. 
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3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy przedszkola są zatrudniani 
według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza 
organizacyjnego. 

 
4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno – 
obsługowych określa Dyrektor w zakresach czynności. 
 

§ 84. 1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie 
zajęć organizowanych przez przedszkole należy w szczególności: 

1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu  
w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem; 

2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia; 
3) powiadamianie o uszkodzeniach w salach lub sprzętach; 
4) kontrola obecności dzieci na zajęciach; 
5) powiadomienie Dyrektora przedszkola o wypadku dziecka; 
6) organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w przedszkolu  

Regulaminem wycieczek i spacerów. 
 

2.  Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają 
pracownicy administracyjno-obsługowi przedszkola. 

 
§ 85. 1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami  w sprawach 
wychowania i nauczania dzieci obejmuje: 

1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców; 
2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka; 
3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie 

metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości 
rozwojowych oraz potrzeb środowiska; 

4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań 
wychowawczych; 

5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale; 
7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju  

w formie zaproponowanej przez rodzica; 
8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami; 
9) angażowanie rodziców w działalność przedszkola. 

 
§ 86. 1. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy 
wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje: 

1) udział w opracowywaniu Koncepcji Pracy Przedszkola oraz planu jego pracy; 
2) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy 

przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego  
w oddziale; 

3) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w przedszkolu; 
4) wybór programu wychowania przedszkolnego; 
5) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji 

zleconej przez Dyrektora zgodnie z przepisami prawa; 
6) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  w roku 

poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie 
informacji dla rodziców; 
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7) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz 
niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka; 

8) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska 
wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych; 

9) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 
10) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez 

przedszkole, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej – w razie 
konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi;  

11) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie 
swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela  
w przedszkolu, które określają odrębne przepisy; 

12) dbałość o estetykę pomieszczeń; 
13) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał; 
14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, 

wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym; 
15) nauczyciel  ma możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku 
pracy. 

 
§ 87. 1. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych 
mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz 
dokumentowanie tych obserwacji obejmuje: 

1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci; 
2) prowadzenie bieżącej diagnostyki; 
3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej  

z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem; 
4) dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze sposobem określonym 

przez radę pedagogiczną (arkusze obserwacji). 
 
§ 88. 1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi 
pomoc  psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności: 

1) organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami  (psycholog, lekarz, 
pedagog); 

2) udział w omówieniu pracy z logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, 
rytmiki, terapeutą. 

 
§ 88. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 
ze strony Dyrektora przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-
oświatowych. 
 
§ 89. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora 
wynikające z działalności przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach 
nauczycieli. 
 
§ 90. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli 
zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 
§ 91. 1. Nauczyciel  przedszkola jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie  
oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne  
z przepisami prawa lub umową o pracę. 
 

2. Nauczyciel przedszkola jest obowiązany w szczególności: 
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1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy; 
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

przepisów przeciwpożarowych; 
4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie; 
5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 
6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 
7) chronić dane osobowe. 

 
3. Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania  
o bezpieczeństwo dzieci na terenie przedszkola. 

 

§ 92. W przedszkolu dyrektor zatrudnia pracowników administracyjno – obsługowych.  
 
§ 93. Zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy określa dyrektor przedszkola 
w formie pisemnej, podając pracownikom do wiadomości i stosowania, zawarte są w aktach 
osobowych pracowników. 
 
§ 94. 1. W przedszkolu na stanowiskach administracyjnych zatrudnia się: intendenta.  
 

2. Na stanowisku tym zatrudnia się osobę posiadającą odpowiednie w tym kierunku 
kwalifikacje. 
 
3. Intendent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno – 
gospodarczych w przedszkolu, a w szczególności: 

1) sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola – załatwia sprawy 
związane z utrzymaniem tych pomieszczeń i sprzętu w stanie używalności; 

2) zaopatruje przedszkole w żywność, prawidłowo organizuje działalność związaną  
z żywieniem dzieci i dba o jej realizację zgodnie z wymaganiami HCCP i GMP; 

3) prowadzi magazyn żywności i dokumentację magazynową zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

4) prowadzi na bieżąco raporty żywieniowe, kartoteki ilościowo – wartościowe 
środków żywności i magazyn wydań; 

5) sporządza wspólnie z kucharką jadłospis i przekłada do zatwierdzenia dyrektorowi 
przedszkola; 

6) nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywieniowych dzieciom  
i pracownikom przedszkola korzystającym z żywienia; 

7) prowadzi zeszyt frekwencji dzieci – stan w zeszycie musi być zgodny  
z frekwencją w dziennikach grup; 

8) uczestniczy w ogólnych spotkaniach z rodzicami, naradach roboczych i w razie 
potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej, rady rodziców; 

9) nadzoruje pracę kucharki, pomocy kuchennych; 
10) rozlicza się z miesięcznych wydatków w formie sprawozdań;  
11) przeprowadza inwentaryzację magazynu żywnościowego na koniec roku 

kalendarzowego. 
 

§ 94. 1. W przedszkolu zatrudnia się za zgodą organu prowadzącego pomoc nauczyciela  
w oddziale dzieci najmłodszych. Jest ona zobowiązana: 

1) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci, polecone 
przez nauczyciela oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu 
dnia; 
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2) utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach; 
3) sprawować opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi. 
 

§ 95. 1. W przedszkolu zatrudnia się woźne. Do ich obowiązków należy: 
1) utrzymywać czystość w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci oraz 

ciągi komunikacyjne w budynku i inne przydzielone pomieszczenia jak: pokój 
nauczycielski, toalety, magazyny, zmywalnie i inne pomieszczenia; 

2) pomoc dzieciom przy ubieraniu i rozbieraniu się; 
3) nakrywanie do posiłków, rozkładanie ich i sprzątanie po nich; 
4) pomoc nauczycielowi w przygotowaniu zajęć, jeżeli nauczyciel o taką pomoc 

poprosi. 
 

§ 96. 1. Przedszkole zatrudnia kucharza, który posiada odpowiednie kwalifikacje. 
Zobowiązany jest on: 

1) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki; 
2) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór (magazyn wydań, 

raporty żywieniowe) oraz dbać o racjonalne ich zużycie; 
3) prowadzić podręczny magazyn żywieniowy; 
4) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość 

pomieszczeń kuchennych; 
5) brać udział w ustalaniu jadłospisu; 
6) kierować i nadzorować pracę pomocy kuchennych, uczennic odbywających 

praktykę zawodową. 
 

§ 97. 1. Pomoc kuchenna obowiązana jest: 
1) pomagać kucharzowi w przygotowaniu posiłków; 
2) utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt, naczynia kuchenne; 
3) załatwiać zlecone czynności związane z przechowywaniem próbek 

żywnościowych oraz prawidłowym ich opisem w wyznaczonym miejscu. 
 

§ 98. 1. Pracownik do prac gospodarczo – porządkowych zobowiązany jest: 
1) dokonywać drobnych napraw sprzętu i wyposażenia przedszkolnego; 
2) utrzymywać w czystości pomieszczenia gospodarcze i piwnice; 
3) utrzymywać w czystości teren wokół budynku; 
4) troszczyć się o czystość i stan techniczny piaskownicy i urządzeń boiskowych; 
5) w okresie zimy odśnieżać teren przed wejściem do przedszkola i wokół 

budynku; 
6) dbać o ład i porządek na terenie boiska; 
7) utrzymywać w czystości kotłownię, dbać o prawidłowe ogrzewanie budynków  

w okresie grzewczym. 
 

§ 99. 1. Osoba, która jest pracownikiem przedszkola musi odznaczać się: 
1) życzliwością i wyrozumiałością dla dzieci; 
2) stanowczym, ale uprzejmym postępowaniem z dziećmi i współpracownikami; 
3) zrównoważeniem w rozmowie z pracownikami przedszkola, rodzicami, 

umiejętnością pohamowania się w przypadku ewentualnych konfliktów z osobami 
przebywającymi w przedszkolu. 

 
§ 100. 1. Pracownicy administracyjno – obsługowi zobowiązani są do: 

1) troszczenia się o mienie przedszkola; 
2) nie ujawniania opinii i sądów w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym 

i nie zatrudnionym w przedszkolu; 
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3) przestrzeganiu dyscypliny polegającej na: 
a) realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie 

spóźnianiu się do pracy i nieopuszczaniu stanowiska pracy przed 
wyznaczonym czasem; 

b) codziennym podpisywaniu listy obecności; 
c) nieobecność w pracy musi być usprawiedliwiona u dyrektora przedszkola  

w ciągu 2 dni lub telefonicznie tego samego dnia; 
d) wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie; 
e) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
f) przestrzegania tajemnicy służbowej; 
g) uczestnictwa w szkoleniach i instruktażach dotyczących bhp i p.poż.; 
h) współpracy z nauczycielką grupy w organizowaniu opieki i wychowaniu 

dzieci; 
i) zgłaszaniu dyrektorowi przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie; 
j) nie wynoszenia potraw, żywności przeznaczonej do konsumpcji; 
k) czystego i nienagannego ubioru w przedszkolu; 
l) dostarczania zwolnień lekarskich w określonym terminie; 
m) poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę 

przyjęcia i wykonywania pracy; 
n) nie przyjmowaniu w godzinach pracy żadnych osób postronnych nie 

związanych z przedszkolnym; 
o) pracownikom administracyjnym i obsługowym nie wolno przeprowadzać 

rozmów z rodzicami i innymi osobami na temat zachowania dzieci. 
 
§ 101. Pracownik przedszkola zobowiązany jest do wykonywania innych poleceń dyrektora, 
włącznie z czasowym przejściem na inne stanowisko pracy w przedszkolu. 
 
§ 102. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają 
odrębne przepisy. 
 
§ 103. Pracownikom przedszkola przysługują określone normy: herbaty, odzieży roboczej  
i obuwia profilaktycznego określone odrębnymi przepisami dla poszczególnych grup 
pracowników.  Istnieje możliwość  wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za obuwie i odzież 
roboczą. 

 

Dział IV 
 

Rozdział I 
Prawa i obowiązki dzieci 

 
§ 103. 1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności 
do: 

1) życzliwego i podmiotowego traktowania; 
2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach; 
3) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu; 
4) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;  
5) wypoczynku, jeśli jest zmęczone; 
6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy; 
7) badania i eksperymentowania; 
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8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami 
bezpieczeństwa); 

9) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb; 
10) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi; 
11) wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania; 
12) nagradzania wysiłku; 
13) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno 

uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź); 
14) ciągłej opieki ze strony nauczyciela; 
15) współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej 

dziecka; 
16) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 

psychicznej; 
17) nauki regulowania własnych potrzeb; 
18) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 

psychicznej; 
19) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego; 
20) możliwości  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza 

przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy. 
 

§ 104. 1. Do obowiązków dziecka należy: 
1) przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie; 
2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia; 
3) przestrzegania higieny osobistej; 
4) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych; 
5) pełnienie dyżurów; 
6) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich 

możliwości. 
 

§ 105. 1. W przypadku naruszenia praw dziecka przez przedszkole rodzic ma prawo 
wniesienia skargi do wychowawcy oddziału lub Dyrektora według określonej procedury: 

1) skargi przyjmuje i rozpatruje Dyrektor przedszkola; 
2) rozpatrzenie następuje: w formie rozmowy, bądź pisemnej odpowiedzi do 7 dni; 
3) w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego 

jej skierowania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny. 

 
 

Rozdział II 
Prawa i obowiązki rodziców  

 
§ 106. 1.  Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do: 

1) zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola oraz 
programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale; 

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka; 
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy; 
4) przekazywanie Dyrektorowi wniosków dotyczących pracy przedszkola; 
5) przekazywanie opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu  

i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo 
(Radę Rodziców) 
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6) prowadzenia tzw. edukacji domowej, rozumianej jako zezwolenie na spełnianie 
przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza 
przedszkolem w trybie odrębnych przepisów; 

7) realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego ich dziecka w trybie odrębnych przepisów. 

 
§ 107. 1.  Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 

1) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu; 
2) przyprowadzanie do przedszkola dziecka bez objawów chorobowych; 
3) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola w godzinach ustalonych przez 

przedszkole; 
4) terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług przedszkola. 
 
 

Rozdział III 
Skreślenie dziecka z listy wychowanków 

 
§ 108. 1. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy 
wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej przedszkola w sprawie skreślenia 
dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 

1) niedostosowania społecznego dziecka do grupy zagrażającego zdrowiu  
i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielenia pomocy w ramach 
środków, jakimi dysponuje przedszkole, przy czym decyzja ta podejmowana jest 
w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dzieckiem; 

2) uchylania się rodziców od wnoszenia opłaty za świadczenia udzielane przez 
przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty; 

3) uchylania się rodziców od wnoszenia opłaty za żywienie; 
4) miesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu bez podania przyczyny lub nie 

zgłoszenia się dziecka do przedszkola do 15 września bez podania przyczyny; 
5) na pisemny wniosek rodziców. 
 

2. Skreślenie dziecka z przedszkola następuje po uprzednim pisemnym powiadomieniu 
rodziców. 
 
3. Nie można skreślić z listy, dziecka objętego rocznym obowiązkowym wychowaniem 
przedszkolnym. 

 
 
 

Dział IV 
Postanowienia końcowe 

 
§ 109. Obsługa kadrowa, administracyjno – finansowa prowadzona jest przez Biuro Obsługi 
Przedszkola i  Szkół w Sierakowie. 

§ 108. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
§ 109. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 
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§ 110. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych, ustala się 
umieszczenie go na stronie internetowej przedszkola. W formie papierowej udostępnienie 
zainteresowanym przez dyrektora lub nauczyciela oddziału. 
 
§ 111. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 
przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 
 
§ 112. 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane z inicjatywy:  

1) dyrektora przedszkola; 
2) rady pedagogicznej; 
3) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;  
4) rady rodziców; 
5) organu prowadzącego przedszkole. 
 

§ 113. Dyrektor przedszkola ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie 
ujętych w statucie. 

 
§ 114. Każda zmiana skutkuje tekstem ujednoliconym. 
 
§ 115. Traci moc statut z dnia 15.09.2016 r. 
 
§ 116. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
§ 117. Statut uchwalono na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 15 listopada 
2017 r. 
 
 

 

                                                                                                 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

Rada Pedagogiczna 

 

 

 

 


