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Statut Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie został opracowany        

na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.) 

oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 

2.  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela z 1982r. (Dz. U. z 2003r. nr 118, 

poz. 1112 z późniejszymi zmianami). 

3. Konwencji Praw Dziecka  przyjęta przez Zgromadzenie ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989r. (DZ.U. z 1991r. Nr 120 poz.526 ze zmianami). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017r. poz. 59). 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO 

OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017r. poz.60). 

6. ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół                     

i przedszkoli – podpisane 17 marca 2017r. (DZ. U. z 2017r., poz.356). 

7. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego i kształcenia ogólnego (DZ.U. z 2017r., poz. 649). 

8. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuoczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U z 2017r., poz. 1646). 

9. ROZPORZĄDZENIE MEN  z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzież6y niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r., 1578). 

10. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, po. 1616). 

11. ROZPORZĄDZENIE MEN  z dnia  9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                    

i placówkach (DZ. U. z 2017r., poz.1591). 

12. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (DZ. U. z 1992r. nr 36 

poz. 155 ze zm.). 

13. ROZPORZĄDZENIE MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny 

w publicznych szkołach i placówkach (DZ.U z 2003r. nr 6, poz. 69 ze zm.). 
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Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, zwane dalej Przedszkolem jest przedszkolem 

publicznym. 

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Kampinos z siedzibą w Kampinosie,        

ul. Niepokalanowska 3,   05-085 Kampinos, woj. mazowieckie. 

3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą 

w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa. 

4. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Szkolna 5, 05-085 Kampinos 

5. Dane kontaktowe: tel. (22)725 00 54. 

6. Przedszkole używa pieczęci: 

                                             

 

 

 

   ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 

   Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 

   05-085  Kampinos,    ul .Szkolna 5 

   Tel.725 00  54      Regon 0123006219 

 

          

 

7. Przedszkole na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców, może mied nadane imię osoby, instytucji lub organizacji. 
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8. Imię Przedszkolu nadaje organ prowadzący. 

§2 

Ilekrod w Statucie jest mowa o: 

1. Przedszkolu – należy przez to rozumied Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi               

w Kampinosie. 

2. Dziecku – należy przez to rozumied dziecko uczęszczające do Przedszkola. 

3. Rodzicach – należy przez to rozumied prawnych opiekunów dziecka oraz (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

4. Nauczycielu-wychowawcy należy przez to rozumied nauczyciela, któremu opiece 

powierzono grupę w przedszkolu. 

5. Dyrektorze Zespołu – należy przez to rozumied Dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie. 

6. Dyrektorze Przedszkola – należy przez to rozumied wicedyrektora ds. Przedszkola. 

7. Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumied Rade Pedagogiczną Przedszkola. 

8. Radzie Rodziców – należy przez to rozumied Radę Rodziców Przedszkola. 

 

 

Rozdział 2. 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 3 

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

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

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeo na 

drodze do podjęcia nauki na pierwszym jej etapie edukacji. 

2. Cel ten będzie realizowany przez następujące zadania : 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków   

sprzyjających nabywaniu doświadczeo w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                       

i poznawczym obszarze rozwoju; 
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2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek       

w poczuciu bezpieczeostwa; 

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 

doświadczeo, które umożliwią im ciągłośd procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych               

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowao; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualnośd i oryginalnośd dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowao prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawnośd ruchową i bezpieczeostwo, w tym 

bezpieczeostwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowanie do rozumienia emocji,  uczud własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 

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

w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwośd dziecka, w tym wrażliwośd 

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

środowiska, ubioru, muzyki, taoca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzenie warunków na bezpieczną  samodzielną eksplorację otaczającej dziecko 

przyrody; 

11) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami , różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami na rzecz 

rozwoju dziecka; 

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

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

w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym starsze oraz rozwijania zachowao wynikających      

z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 
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14) systematyczne uzupełnianie (zgoda rodziców) realizowanych treści wychowawczych         

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

istotnych dla jego bezpieczeostwa i harmonijnego rozwoju; 

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

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjecie nauki w szkole; 

16) organizowanie zajęd – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

  § 4 

1. Przedszkole  udziela  pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szczególności   polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych       

dziecka , 

2) rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, 

3) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                    

i     dydaktycznych, 

4) wspieraniu potencjału rozwojowego dziecka, 

5) stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz 

w środowisku społecznym, 

6) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców. 

 

3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom: 

1)  niepełnosprawnym; 

2)  niedostosowanym społecznie; 

3)  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

4) z zaburzeniami w komunikacji językowej; 

5) z chorobami przewlekłymi; 

6) z niepowodzeniami edukacyjnymi; 

7) z zaniedbao środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny; 
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8) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą 

środowiska; 

9) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 

10) zagrożonym niedostosowaniem społecznym. 

 

4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) dziecka, 

2) rodziców dziecka , 

3) nauczyciela lub specjalisty, 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

5) pomocy nauczyciela, 

6) dyrektora przedszkola,   

7) dyrektora zespołu, 

8) pielęgniarki środowiskowej, 

9) asystenta edukacji romskiej , 

10) pracownika socjalnego, 

11) kuratora sądowego, 

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci. 

 

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

 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  udzielana jest w formie: 

1) zajęd korekcyjno-kompensacyjnych (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się); 

2) zajęd logopedycznych (dla dzieci z zaburzeniami mowy); 

3) zajęd rozwijających uzdolnienia; 

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

 5) porad, konsultacji. 

 

7. Do zadao  nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów przedszkolu 

należy w szczególności: 
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1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci;  

2) określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowao i uzdolnieo dzieci; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeo edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

dzieci, w tym barier i ograniczeo utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo      

w życiu przedszkola; 

4) podejmowanie działao sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowaniu; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności 

w  zakresie oceny  funkcjonowania dzieci, barier oraz planowanie dalszych działao. 

 

8. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu 

prowadzą w szczególności: 

1) obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii 

rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji,  a w przypadku dziecka realizującego roczne 

przygotowanie przedszkolne-obserwację pedagogiczną zakooczoną analizą i oceną 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

16.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy: 

1) z rodzicami dzieci, 

2) z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, 

3) z placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) z innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

5) z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

 

§5 

1. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania 

przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych .Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla 

dziecka indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego uwzględniającego 

zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Przedszkole organizuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, odpowiednio do ich 

potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez: 
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1) realizację zaleceo zawartych w orzeczeniu i w opiniach; 

2) dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb               

i możliwości dziecka; 

3) dostosowanie warunków organizacji nauczania, wychowania i opieki; 

4) dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem. 

 

§6 

Przedszkole rozwija u dzieci poczucie tożsamości narodowej , etnicznej, językowej i religijnej 

poprzez: 

1) wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią , geografią i kulturą naszego kraju, 

województwa, regionu, miasta; 

2) organizowanie uroczystości z okazji świąt paostwowych i kościelnych; 

3) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych, w pomieszczeniach przedszkola; 

4) pielęgnowanie tradycji związanych z miejscowością, najbliższym środowiskiem; 

5) organizowanie na życzenie rodziców nauki religii. 

 

 

Rozdział 3. 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAO PRZEDSZKOLA 

 

§  7 

1. W celu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny              

w wychowaniu i przygotowaniu go do nauki szkolnej, Przedszkole: 

1) tworzy warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego                 

z uwzględnieniem możliwości rozwojowych wychowanków przedszkola; 

2) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji 

specjalistycznej; 

3) informuje na bieżąco o postępach dziecka; 

4) uwzględnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadao realizowanych w przedszkolu; 

5) uwzględnia propozycje dzieci w codziennym planowaniu przez nauczyciela zadao 

edukacyjnych; 
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6) ustalając pracę pedagogiczną kieruje się zasadą wykorzystania w pracy metod 

aktywizujących wychowanków; 

7) stosuje formy pracy otwartej, umożliwiając dzieciom wybór miejsc i rodzaje aktywności. 

 

§8 

Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub 

doraźna pomoc materialna, może byd udzielona w następujący sposób: 

1) dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpid do  właściwego dla miejsca 

zamieszkania dziecka Ośrodka Pomocy Rodzinie; 

2) jeżeli o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do GOPS rodzic lub opiekun, dyrektor 

przedszkola jest zobowiązany w tym przypadku do udzielania wszechstronnej informacji 

lub pomocy w załatwianiu sprawy; 

3) jednorazowej pomocy może udzielid, na wniosek zainteresowanego rodzica, Rada 

Rodziców z własnych środków lub organizując akcję na rzecz będącego w potrzebie. 

 

 

§9 

1. Sposób sprawowania opieki nad dziedmi w czasie zajęd w przedszkolu: 

1) opiekę nad dziedmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują                                

nauczyciele, w  wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziedmi może sprawowad 

inny pracownik przedszkola, 

2) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia rozłożenie zajęd w ciągu całego dnia i ich                         

różnorodnośd , w tym  pobyt na świeżym powietrzu, 

3) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze- 

leżakowanie, dzieci starsze –zajęcia relaksacyjne i wyciszające, 

4) zapewnia się codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to 

warunki pogodowe, 

5) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich 

działalności, 

6) dzieci korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, zgodnie z normami 

żywieniowymi i estetycznie podanymi, Przedszkole nie prowadzi specjalistycznych diet, 
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7) wobec wychowanków na terenie przedszkola nie są stosowane żadne zabiegi medyczne 

oraz nie podaje się żadnych leków  przez nauczycieli, 

8) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym 

nauczycielki lub dyrektora przedszkola; 

9) rodzice  zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka,  a w przypadku  

otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu do 

niezwłocznego odebrania dziecka. 

10) w okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy 

przedświąteczne, wysoka zachorowalnośd, tzw. „długie weekendy” lub inne zaistniałe 

sytuacje), dyrektor przedszkola może zlecid łączenie oddziałów, z zachowaniem liczebności     

w grupie (nie więcej niż 25). 

 

§10 

Zasady sprawowania opieki w czasie zajęd poza terenem przedszkola: 

1) w trakcie zajęd poza terenem przedszkola opiekę nad dziedmi sprawuje nauczyciel wraz              

z osobą wspomagającą, którą może byd inny pracownik przedszkola lub rodzic (na 1 osobę 

dorosłą  może przypadad maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż nie może byd mniej niż 2 

opiekunów); 

2) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej  

(spaceru) jest nauczyciel; 

3) każda wycieczka jest zorganizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek                        

i spacerów  obowiązujących w przedszkolu; 

4) z regulaminem   i programem wycieczki są  zapoznani rodzice każdorazowo, bezpośrednio 

przed wycieczką; 

5) każda wycieczka musi byd zgłoszona na druku „Karta wycieczki”; 

6) w trakcie wyjśd dzieci poza przedszkole nauczyciel zobowiązany jest do  ścisłego 

przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawaniu z nimi dzieci przed wyjściem            

w teren; 
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7) każdy nauczyciel wychodząc z dziedmi poza teren przedszkola zobowiązany jest do 

każdorazowego odnotowania  tego faktu w zeszycie wyjśd z dziedmi; 

8) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi byd sprawdzony przez 

nauczyciela lub innego pracownika przedszkola; 

9) teren zabaw wokół budynku przedszkola musi byd ogrodzony; 

10) dyrektor Zespołu  raz w roku dokonuje kontroli całego obiektu i teren wokół niego pod 

kątem bezpieczeostwa; 

11) z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 

 

§ 11 

1. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w Przedszkolu nauczycielka 

zobowiązana jest: 

1) udzielid pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwad pogotowie ratunkowe, 

jednocześnie zapewniając opiekę pozostałym wychowankom; 

2) powiadomid rodziców dziecka; 

3)  niezwłocznie  powiadomid dyrektora Przedszkola, dyrektora Zespołu; 

4) o zaistniałym zdarzeniu poinformowad nauczycielkę zmienniczkę. 

2. Dyrektor jest zobowiązany powiadomid o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym 

niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. 

3. W przypadku wypadku, do którego doszło w wyniku  zatrucia zawiadomid należy 

inspektora sanitarnego. 

 

§ 12 

1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub 

upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeostwo. 

1) Za bezpieczeostwo w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają 

rodzice/opiekunowie. 
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2) Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu 

dyżur w sali zbiorczej w grupie I, po wcześniejszym przygotowaniu go do pobytu                     

w przedszkolnej szatni. 

3) Osoba przyprowadzająca dziecko ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez 

dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyd 

zagrożenie. 

4) Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzad do przedszkola. 

Nauczyciel ma prawo nie przyjąd dziecka chorego. 

5) Dzieci powinny byd przyprowadzane do przedszkola w godzinach 7.00 - 8.45. 

6) Rodzice informują nauczyciela o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola 

dzieo wcześniej lub telefonicznie w dniu spóźnienia do godziny 9.00. 

7) Wydanie dziecka innym osobom może nastąpid tylko w przypadku pisemnego 

upoważnienia podpisanego przez rodziców / prawnych opiekunów . Upoważnienie takie jest 

skuteczne przez cały okres roku szkolnego. Upoważnienie może zostad odwołane lub 

zmienione w każdej chwili. 

8) Rodzice mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważniad określoną osobę do 

jednorazowego odbioru dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpid przez 

udzielenie pisemnego pełnomocnictwa. 

9) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi byd 

poświadczone przez orzeczenie sądowe i dołączone do dokumentacji przedszkola. 

10) Nauczyciel może odmówid wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrad dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał ,że nie 

jest ona w stanie zapewnid dziecku bezpieczeostwa. Personel przedszkola ma obowiązek 

zatrzymad dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy 

wezwad drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną do odbioru inną 

osobę. Jeśli to nie jest możliwe personel przedszkola ma prawo wezwad policję. 

11)  W miesiącach , gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym , nauczyciel wymaga od 

rodzica/prawnego opiekuna i dziecka , aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne 

pożegnanie  u nauczycielki mającej je pod opieką. 

12) Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko  odebrane  jest przez  osobę 

wskazaną w  upoważnieniu. 
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13) W wypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomid telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do 

odbioru o zaistniałym fakcie. 

14) W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) 

nie można uzyskad informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do 

odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę. 

15) Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor 

przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji                    

o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. 

16) W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora przedszkola, nauczyciel sam 

podejmuje decyzję o powiadomieniu policji. 

17) Rodzice/prawni opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbierają dziecko po 

upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez 

nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do przedszkola. 

18) Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) oraz nauczyciel. 

 

Rozdział 4. 

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI 

 

§ 13 

1. Rodzice mają prawo do : 

1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci; 

2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich 

dzieci; 

3) rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka; 

4) wsparcie ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych; 

5) partnerskiego współdziałania; 

6) zapoznanie się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale; 

7) wyrażania i przekazywania opinii i wniosków na temat pracy przedszkola dyrektorowi, 

organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa, np. : Radę 

Rodziców; 
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8) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka; 

2. Rodzice mają obowiązek : 

1) wychowywad swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności ich 

dziecka i nie zaniedbywad ich; 

2) starad się wzmacniad wysiłki przedszkola ukierunkowane na wszechstronny rozwój 

wychowanków; 

3)  dbad o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informowad  nauczyciela 

wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka; 

4) angażowad się , jako partnerzy , w działania przedszkola, aktywnego udziału w wyborach 

i współdziałaniu w Radzie Rodziców; 

5) informowad nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mied wpływ na zachowanie       

i postępy dziecka; 

6) terminowo wnosid opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wg wysokości i zasad 

ustalonych przez organ prowadzący; 

7) przyprowadzad do przedszkola zdrowe dzieci; 

8) przestrzegad czasu pracy przedszkola; 

9) przestrzegad niniejszego Statutu; 

10) przestrzegad uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

11) zapewnid regularne uczęszczanie do przedszkola dzieciom podlegającym obowiązkowi 

rocznego przygotowania przedszkolnego; 

12) wspierad nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka. 

3. Do form współpracy przedszkola z rodzicami należą: 

1) zebrania ogólne i grupowe; 

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, logopedą, 

nauczycielem wspomagającym; 

3) zajęcia otwarte; 

4) kącik dla rodziców; 

5) zakładki na stronie internetowej; 

6) imprezy, uroczystości przedszkolne.  

Rozdział 5. 

ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH ZADANIA I KOMPETENCJE 
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§ 14 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Wicedyrektor  ds. Przedszkola; 

3) Rada Pedagogiczna Przedszkola; 

4) Rada Rodziców Przedszkola; 

2. Rada Pedagogiczna Przedszkola i Rada Rodziców Przedszkola uchwalają regulaminy swojej 

działalności, które nie mogą byd sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem. 

 

 

§ 15 

Dyrektor Zespołu 

1. Dyrektora  Zespołu powołuje organ prowadzący, zgodnie z ustawą i na podstawie 

przepisów szczegółowych wydanych na jej podstawie. 

2. Dyrektor Zespołu  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. 

3. Do zadao Dyrektora należy planowanie, organizowanie , kierowanie i nadzorowanie pracy 

przedszkola. 

4. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadao 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych. 

5. Dyrektor reprezentuje Zespół na zewnątrz. 

6. Zakres odpowiedzialności Dyrektora Zespołu obejmuje: 

1) kierowanie bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczno-opiekuoczą przedszkola; 

2) sprawowanie  nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, z zastrzeżeniem 

art.62 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe (szkołą  lub placówką może kierowad osoba 

niebędąca nauczycielem, wtedy nie może sprawowad nadzoru pedagogicznego); 

3) zapewnienie dzieciom i pracownikom właściwych warunków bezpieczeostwa i higieny 

pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy , bhp, p. poż.; 

4) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną; 

5) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeo Socjalnych zgodnie z obowiązującym 

regulaminem; 
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6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym przez 

Radę Pedagogiczną; 

7) odpowiada za realizację zaleceo wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia  

specjalnego dziecka; 

7) współdziała ze szkołami  wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) stwarza warunki do działania: wolontariuszy, stowarzyszeo i innych organizacji; 

9) współpracuje z pielęgniarką, sprawującą profilaktyczną opieką zdrowotną nad dziedmi,     

w tym udostępniając imię i nazwisko oraz numer PESEL dziecka w celu właściwej  realizacji 

opieki; 

10) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli 

ubiegających się o wyższy stopieo awansu zawodowego; 

11) przedstawienie Radzie Pedagogicznej  dwa razy w roku wniosków wynikających                  

z realizacji nadzoru oraz informacji o działalności przedszkola; 

12) powierzenie stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu, po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej; 

13) wykonywanie innych zadao wynikających z przepisów, w tym z zakresu zarządzaniem 

mienia. 

7. W przypadku nieobecności dyrektora Zespołu zastępuje go wicedyrektor . 

 

§ 16 

Dyrektor Przedszkola 

1. W Przedszkolu tworzone jest stanowisko wicedyrektora ds. Przedszkola, zwanego dalej 

Dyrektorem Przedszkola którego powołuje i odwołuje Dyrektor Zespołu, po uzyskaniu 

opinii Rady Pedagogicznej.  

2. Szczegółowy zakres kompetencji dyrektora przedszkola określa Dyrektor powierzający  

stanowisko. 

3. Dyrektor Zespołu może odwoład nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola                       

w przypadku: 

1) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, z trzymiesięcznym wypowiedzeniem; 
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2) ustalenia negatywnej oceny pracy lub ustalenia negatywnej oceny powierzonych 

zadao; 

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

 

§ 17 

Rada Pedagogiczna 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu. 

2. Nauczyciele podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzystają        

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych           

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor  Zespołu. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania, zgodnie z Regulaminem Rady.  

5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Regulaminu Rady Pedagogicznej. 

6. Dyrektor  Zespołu  przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności Przedszkola. 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                         

w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci społeczności przedszkolnej; 

5) przygotowanie projektu Statutu Przedszkola oraz przedstawienie zmian.  

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęd; 

2) projekt planu finansowego Przedszkola; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo; 
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4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęd                   

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęd dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuoczych; 

5) Rada Pedagogiczna ponadto opiniuje propozycje Dyrektora Zespołu dotyczące 

kandydata do powierzenia funkcji kierowniczej w Przedszkolu. 

9. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem 

przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakooczeniu roku 

szkolnego. 

10. Zebrania mogą byd zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,         

z inicjatywy przewodniczącego, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Przedszkole, 

albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.  

11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy liczby jej członków. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

13. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. 

14. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszyd dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. 

15. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw 

spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji. 

16. Dyrektor Zespołu może wstrzymad wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli jest ona 

niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący 

nadzór pedagogiczny. 

17. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela  lub Rady  

Rodziców, może dokonad zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego,              

z tym, że zmiana nie może nastąpid w trakcie roku szkolnego. 

18. Rada Pedagogiczna może wystąpid z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora . 

19. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z stanowiska dyrektora, 

organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzid postępowanie 
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wyjaśniające i powiadomid o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku. 

 

 

§ 18 

Rada Rodziców 

1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym rodziców dzieci uczęszczających                    

do Przedszkola. 

2. Rada Rodziców działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola. 

3. Wybory do Rady Rodziców  Przedszkola przeprowadzane są corocznie we wrześniu – na 

pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału i odbywają się bez względu na 

frekwencję rodziców.  

4. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową. 

5. Rada Oddziałowa powinna liczyd nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej 

decydują rodzice dzieci danego oddziału. 

6. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice danego oddziału. Jedno dziecko może byd 

reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica. 

7. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród 

uczestników zebrania w jawnym głosowaniu. Do Komisji nie mogą wchodzid osoby 

kandydujące do Rady Oddziałowej. 

8. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców 

uczestniczących w zebraniu. Jeśli  trzecia (w przypadku trzyosobowej Rady Oddziałowej)      

i kolejne osoby uzyskają tą samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób. 

9. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest 

jednocześnie wybrana do Rady Rodziców Przedszkola, jeśli zebranie oddziału nie 

postanowi inaczej. 

10. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyd nie później niż w terminie 

czternastu dni od przeprowadzenia wyborów. 

11. Rada Rodziców wybiera ze swego grona Prezydium Rady Rodziców. 

12. W skład Prezydium wchodzą: 

1) Przewodniczący 

2) Z-ca przewodniczącego 
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3) Sekretarz 

4) Skarbnik 

13. Rada Rodziców może występowad do Dyrektora i innych organów przedszkola,                   

z wnioskami   i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących danej placówki. 

14. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia: 

1.1. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania jeżeli      

opracowanie takiego zostanie zlecone przez organ nadzoru pedagogicznego, 

1.2.   projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu. 

15. Rada Rodziców  może  decydowad  o wprowadzeniu zajęd dodatkowych. 

16. W celu wspierania działalności Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzid fundusze          

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy 

określa Regulamin Rady Rodziców. 

17. Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców mogą byd przechowywane na odrębnym 

rachunku bankowym Rady Rodziców. 

18. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na 

tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielane przez 

Radę Rodziców. 

 

Rozdział 6. 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

 

§ 19 

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

organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora  Zespołu. 

2. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący, najpóźniej do 30 maja. 

3. W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się w szczególności: 

1) Ilośd oddziałów. 

2) Czas pracy poszczególnych oddziałów. 

3) Liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. 
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4) Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący. 

4. Przerwa wakacyjna jest ustalana przez organ prowadzący i nie  może zaczynad się 

wcześniej niż 1 lipca i kooczyd się nie później niż 20 sierpnia. 

 

 

§ 20 

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, opieki, potrzeb, zainteresowao i uzdolnieo 

dzieci, rodzaju niepełnosprawności. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel któremu powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia                                      

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowao dzieci. 

3. W szczególnych przypadkach Dyrektor Przedszkola może zmienid organizację dnia 

(np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości) zarządzeniem Dyrektora. 

 

 

§ 21 

1. Przedszkole jako jednostka nieferyjną , funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem 

przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem 

organizacji. 

2. Ustala się, że: 

1) Czas pracy Przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na 

realizację podstawy programowej (7.30- 12.30) ustalony jest zgodnie z dowozami               

i odwozami dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. 

3. Dodatkowe informacje o organizacji Przedszkola: 

1) Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 17.00 tj. 10 godzin; 

2) podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci 

zgrupowanych według zbliżonego wieku; 

3) liczba dzieci w oddziale nie może przekraczad 25; 
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4) przedszkole prowadzi oddziały dla dzieci 6-letnich rozpoczynających obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego; 

5) organ prowadzący zapewnia, a Dyrektor Zespołu organizuje dzieciom realizującym 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dowóz do Przedszkola zgodnie                  

z odrębnymi przepisami prawnymi. 

6) Dyrektor Przedszkola powierza oddział opiece: 

1/ Jednego nauczyciela w przypadku pięciu godzin pracy czasu oddziału. 

2/ Dwóch nauczycieli w przypadku czasu pracy oddziału powyżej 5 godzin. 

3/ Dwóch lub trzech nauczycieli dla oddziałów prowadzonych programem autorskim lub        

o innym specjalnym charakterze np. integracyjnym. 

4/ Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo-dydaktycznej i jej efektywności wskazane 

jest, aby nauczyciel prowadził ten sam oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka                   

w Przedszkolu. 

5/ Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatrudnia organ prowadzący. 

6/Praca wychowawczo- dydaktyczno-opiekuocza prowadzona jest w oparciu o  podstawę 

programową wychowania przedszkolnego. 

7/ Godzina zajęd w Przedszkolu trwa 60 minut . 

8/ Przedszkole jest zobowiązane zapewnid zajęcia dodatkowe dzieciom odbywającym roczne 

przygotowanie przedszkolne: z języka nowożytnego, gimnastyki ogólnorozwojowej i rytmiki 

wynikających z podstawy programowej. 

9/Czas trwania zajęd dodatkowych dostosowany jest do możliwości rozwoju dzieci i wynosi: 

- z dziedmi w wieku 3-4 lata: 15 – 20 min. 

- z dziedmi w wieku 5-6 lat: około 30 min. 

10/  Zajęcia prowadzone w Przedszkolu są dokumentowane w dzienniku zajęd oddziału 

przedszkolnego. 

11/ Na życzenie rodziców Przedszkole może organizowad naukę religii zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

12/ Rodzice wyrażają życzenie na uczestnictwo w zajęciach religii w formie pisemnej. 

13/ Dzieciom, które nie uczęszczają na  zajęcia z religii, przedszkole zapewnia opiekę              

w czasie trwania zajęd. 
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§ 22 

Wychowankowie Przedszkola 

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach do Przedszkola może byd przyjęte dziecko 2,5 letnie przez dyrektora 

Przedszkola. 

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wychowaniem przedszkolnym może byd objęte dziecko w wieku 6 lat nie dłużej 

jednak niż do kooca szkolnego roku w roku kalendarzowym, w którym dziecko kooczy 

8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może byd odroczony do kooca roku szkolnego      

w roku kalendarzowym w którym dziecko kooczy 8 lat.                                                                                       

3. Dzieci są przyjmowane do Przedszkola na podstawie ustawy rekrutacyjnej. 

 

§23 

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

a szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo- dydaktyczno- opiekuoczego 

dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z: 

1. zasadami pracy z małym dzieckiem; 

2. potrzebami i możliwościami rozwojowymi (w tym potrzebą badania, eksperymentowania, 

wyborem realizowanej aktywności poznawczej, wyborem zadao i sposobów ich 

rozwiązywania, zgłaszania własnych pomysłów); 

2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach; 

3) wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowao i zdolności, możliwości 

potrzeby twórczej aktywności; 

4) codziennego pobytu na powietrzu o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne; 

5) nieskrępowanego uczestnictwa w życiu  Przedszkola; 

6) pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

7) szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania; 

8) stałej uwagi i opieki nauczyciela i innych pracowników Przedszkola; 

9) zabawy i współdziałania z innymi; 
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10) snu i wypoczynku jeśli jest zmęczone; 

11) racjonalnego żywienia; 

12) regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego; 

13) nagradzania wysiłku i osiągnięd; 

14) znajomości swoich praw i obowiązków; 

2. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek: 

1) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych 

wspólnie ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu Przedszkola – 

KODEKS PRZEDSZKOLAKA; 

2) bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych; 

3) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych; 

4) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali rodzice, jednakże pod 

warunkiem wyrażenia przez dziecko  chęci uczestniczenia w tych zajęciach. 

 

§24 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

1. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyd roczne przygotowanie przedszkolne. 

2. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym,             

w którym dziecko kooczy 6 lat. 

3. Rodzice dziecka są zobowiązani do: 

1) dopełnienia zgłoszenia dziecka 6- letniego do przedszkola; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) powiadomienie dyrektora Przedszkola o każdej zmianie miejsca zamieszkania. 

 

§25 

Skreślenie dziecka z listy  uczęszczających do Przedszkola 

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąd decyzję                            

o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących 

przypadkach: 
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1) zaleganie z odpłatnością za Przedszkole powyżej okresu płatniczego jednego miesiąca        

(z wyjątkiem dzieci  objętych  obowiązkiem  rocznego przygotowania  przedszkolnego); 

2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola; 

3)  nieprzestrzeganie przez rodziców niniejszego Statutu. 

 

§26 

Rodzice 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka uczęszczającego do Przedszkola należy: 

1) przestrzeganie niniejszego Statutu; 

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub upoważnienie innej osoby 

(legitymującej się upoważnieniem i dowodem osobistym), która zapewni dziecku pełne 

bezpieczeostwo, w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu; 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu; 

5) zawiadomienie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,  niezwłocznie 

zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i zakaźnych chorobach, kierownictwa 

Przedszkola. 

2. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo: 

1) zapoznania się z programem dydaktyczno- wychowawczym i opiekuoczym Przedszkola; 

2) uzyskania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju 

psychofizycznego i społecznego; 

3) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi Przedszkola wniosków             

z obserwacji pracy Przedszkola; 

4) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny informacji na temat pracy Przedszkola. 

3. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola decydują o: 

1) udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

2) nauczaniu indywidualnym; 

3) przyspieszeniu i odroczeniu obowiązku szkolnego; 

4) wprowadzeniu zajęd dodatkowych; 
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5) dokonaniu oceny pracy nauczyciela; 

6) udziale dziecka w zajęciach religii; 

7) udziale  dziecka w zajęciach dodatkowych; 

8) skorzystaniu z pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

9) udziale w konkursach; 

10) udostępnieniu danych osobowych. 

4. Rodzice za szczególne zaangażowanie i wspieranie pracy Przedszkola mogą otrzymad na 

zakooczenie roku szkolnego dyplom lub list pochwalny dyrektora Przedszkola i Rady 

Pedagogicznej. 

5. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami: 

1) zebrania plenarne; 

2) zebrania grupowe; 

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem Przedszkola, nauczycielami, logopedą; 

4) kącik dla rodziców; 

5) zajęcia otwarte; 

6) sobotnie spotkania. 

 

 

§27 

1. Do  realizacji zadao statutowych Przedszkole posiada: 

1) sale zajęd dla poszczególnych oddziałów; 

2) pomoce dydaktyczne; 

3) kuchnię; 

4) ogród przedszkolny; 

5) odpowiedni sprzęt i wyposażenie pomieszczeo. 

 

§ 28 

Zasady płatności za pobyt dzieci w Przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia 

1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. 
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2. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7.30 – 12.30. 

3. Wysokośd opłaty za czas pobytu dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się według  

bieżącej  Uchwały Rady Gminy Kampinos. 

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie 

z wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej ustala dyrektor Zespołu w porozumieniu 

z organem prowadzącym. 

5. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci  z posiłku w stołówce przedszkolnej 

nie wlicza się wynagrodzeo pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeo 

oraz kosztów utrzymania stołówki. 

6. Organ prowadzący Przedszkole może zwolnid rodziców albo dzieci z całości lub części 

opłat za posiłki, w przypadki szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny oraz      

w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie jest naliczana dzienna stawka 

żywieniowa. 

8. Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu wnoszone są do 10-go dnia 

każdego miesiąca na konto Zespołu. 

9. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka znajdują się w systemie i-przedszkole na 

indywidualnych kontach dzieci. 

10. Z wyżywienia w Przedszkolu mogą również korzystad pracownicy przedszkola 

wnosząc opłatę w wysokości stawki zgodnie z odrębnymi przepisami na konto 

Zespołu. 

11. Rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszad w formie pisemnej,                  

w terminie do kooca miesiąca, w którym dziecko przestaje uczęszczad do Przedszkola 

do dyrektora Przedszkola. 

12. Zaległośd w opłatach przedszkola wynosząca jeden okres płatności jest podstawą do 

skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do Przedszkola. 
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13. Rodzice opłacają na początku roku szkolnego składkę ubezpieczeniową za dziecko. 

Wysokośd sumy ubezpieczenia oraz jego wariant, wybiera Rada Rodziców                    

w porozumieniu z dyrektorem Zespołu. W przypadku odmowy ubezpieczenia dziecka, 

rodzic składa  stosowne oświadczenie  u dyrektora przedszkola. 

14. Rodzice opłacają  zajęcia dodatkowe, które nie są finansowane przez gminę lub są po 

ministerialnej  podstawie programowej. 

 

Rozdział 7. 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

 

§ 29 

1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy      

z dziedmi w wieku przedszkolnym oraz logopeda, którzy prowadzą pracę dydaktyczno-

wychowawczą i opiekuoczą zgodnie z obowiązującymi programami wychowania 

przedszkolnego. Odpowiadają za jakośd i wyniki tej pracy oraz szanują godnośd dziecka      

i respektują jego prawa. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest: 

1) Rzetelnie realizowad zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, opiekuoczą i dydaktyczną, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeostwa dzieciom w czasie zajęd 

organizowanych przez Przedszkole. 

2) Wspierad każdego wychowanka w jego rozwoju. 

3) Dążyd do pełni własnego rozwoju osobistego i podnoszenie kwalifikacji. 

4) Kształcid i wychowywad dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia     

i szacunku dla każdego człowieka. 

5) Dbad  o kształtowanie u dzieci postaw moralnych obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

3. Do zakresu nauczycieli należy: 

1) Realizowanie  podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuoczej zgodnie            

z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jego jakośd. 
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3) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowao. 

4) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz odpowiednie udokumentowanie tych obserwacji. 

5) Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania. 

6) Odpowiedzialnośd za życie, zdrowie i bezpieczeostwo dzieci podczas pobytu                      

w Przedszkolu poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp. 

7) Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

zdrowotną itp. 

8) Eliminowanie przyczyn niepowodzeo dzieci. 

9) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem 

ich prawa do znajomości zadao wynikających w szczególności z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskanie informacji dotyczących 

dziecka, jego zachowania i rozwoju. 

10) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                        

i opiekuoczej zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

1/ dziennik zajęd; 

2/ arkuszy obserwacji i diagnozy pedagogicznej; 

3/ miesięcznych planów pracy z dziedmi (opracowanymi i złożonymi do dyrektora 

przedszkola  w terminie do pierwszego dnia każdego miesiąca). 

11) Realizacja zaleceo dyrektora i osób kontrolujących. 

12) Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki           

w I klasie Szkoły Podstawowej. 

13) Czynny udział w Radach Pedagogicznych, realizacja jej postanowieo i uchwał. 

14) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym. 

15) Realizowanie wszystkich innych zadao zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej 

pracy Przedszkola. 
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16) Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

zawodowego. 

17) Dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troskę                 

o estetykę pomieszczeo. 

18) Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu 

nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela. 

19) Nauczyciel nie może pozostawid w sali bez opieki upoważnionej do tego osoby dorosłej. 

O tym czy nauczyciel może opuścid stanowisko pracy decyduje dyrektor Przedszkola lub 

inna osoba przez niego upoważniona. 

20) W trakcie spacerów, wycieczek poza teren Przedszkola nauczyciel musi zapewnid 

dodatkową opiekę. 

21) Każde zajęcia edukacyjne muszą byd na bieżąco odnotowane w dziennikach zajęd               

i potwierdzone podpisem nauczyciela. 

22) Podczas zajęd i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest 

poprosid o pomoc innego pracownika Przedszkola. 

23) Nauczyciel, pod opieką którego jest dziecko musi bezpośrednio i za każdym razem 

kontrolowad, kto odbiera dziecko z Przedszkola. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy 

legitymowad przychodzące w tym celu osoby. 

24) Nauczyciel zaabsorbowany dzieckiem, któremu udziela pomocy, musi zapewnid reszcie 

grupy opiekę i pełne bezpieczeostwo. 

25) Nauczyciel poza obowiązującym wymiarem pracy z dziedmi ma obowiązek: 

1/ Brad udział w przygotowaniu uroczystości organizowanych dla dzieci i przez dzieci oraz 

uczestniczyd w tych uroczystościach. 

2/ Brad udział w naradach roboczych, posiedzeniach Rad Pedagogicznych i spotkaniach 

zespołów roboczych. 

3/ Uczestniczyd w konferencjach metodycznych, szkoleniach mających na celu podnoszenie 

wiedzy pedagogicznej. 
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4/ Organizowad zebrania z rodzicami i zajęcia otwarte. 

5/ Dbad o powierzony sprzęt, pomoce dydaktyczne, prowadzid ewidencję zabawek                   

i systematycznie kasowad zniszczony sprzęt. 

6/ Dbad o estetykę sali, przygotowywad pomoce i dekoracje tematyczne i okresowe. 

7/ Przygotowywad możliwe do wykorzystania w Przedszkolu pomoce do zajęd 

dydaktycznych. 

 

 

§ 30 

Zadania  dla specjalistów  zatrudnionych w Przedszkolu 

 1. Do zadao i obowiązków  logopedy należy: 

1) prowadzenie badao wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy 

logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy                       

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działao profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeo 

komunikacji językowej, w tym współpraca  z najbliższym środowiskiem dziecka – rodziną; 

5) prowadzenie dziennika zajęd. 

 

2. Do zadao nauczyciela wspomagającego należy: 

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęd edukacyjnych oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i specjalistami realizowanie zintegrowanych działao i zajęd, określonych          

w programie; 

2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą          

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczenie w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli 

oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych 

przez nauczycieli i specjalistów; 
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4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom 

specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, w doborze 

form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

5) prowadzenie innych zajęd odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci w szczególności zajęcia rewalidacyjne. 

 

 

§ 31 

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor 

Zespołu. 

 

1. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi  jest: 

 1) zapewnianie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej; 

 2) utrzymanie budynku i jego otoczenia w ładzie i czystości; 

 3) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci. 

2. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników: 

Pomoc nauczyciela  

1) spełnianie czynności opiekuoczych i obsługowych w stosunku do wychowanków 

poleconych przez nauczyciela oddziału oraz inne prace wynikające z rozkładu zajęd dzieci                    

w ciągu dnia, 

2) pomoc nauczycielowi w prowadzeniu zabaw, zajęd, 

3)  troszczenie się o życie i zdrowie dzieci, 

4) troszczenie się o stan techniczny zabawek i sprzętów, 

5) utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach itp. 

 

Woźna oddziałowa 

1) prace porządkowe – codzienne utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeo 

przydzielonych do sprzątania, 

2) organizacja i pomoc w posiłkach i wypoczynku dla dzieci, 

3) pomoc w opiece nad dziedmi, 
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4) przestrzeganie zasad BHP - odpowiednie zabezpieczenie przed dziedmi środków 

chemicznych, oszczędne gospodarowanie nimi, 

5)  dbanie o bezpieczeostwo dzieci oraz o bezpieczne warunki pobytu dziecka                            

w Przedszkolu, 

6)  udział w wycieczkach i spacerach. 

 

Kucharka 

1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i  przygotowaniu według nich smacznych                    

i estetycznych posiłków, 

2) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych 

oraz racjonalne ich zużycie, 

3) oszczędne gospodarowanie artykułami spożywanymi, zwłaszcza podczas ich obróbki 

(czyszczenie, obieranie), 

4) utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego, przestrzeganie 

wzorcowej czystości w pomieszczeniach kuchennych, 

5) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków. 

 

Pomoc kucharki 

1) oszczędne gospodarowanie otrzymanymi produktami, 

2) przygotowanie potraw zgodnie z zaleceniami kucharki i intendentki, 

3) pomoc przy porcjowaniu i wydawaniu posiłków, 

4) dbałośd o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi, 

5) przestrzeganie dyscypliny pracy, oraz zasad higieniczno-sanitarnych i przepisów BHP                 

i p.poż. 

 

Intendent 

1) planowanie jadłospisów dekadowych zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, 

2) wywieszenie jadłospisu w kuchni i na tablicy informacyjnej, 

3) planowanie i organizacja zakupów, wydawanie artykułów spożywczych, wpisywanie ich do 

dziennika żywieniowego, 

4) prowadzenie kartoteki magazynu żywieniowego i sporządzenie, rozliczanie miesięcznych 

raportów, 
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5) nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni. 

 

Konserwator 

1) dbanie o mienie przedszkola, a szczególnie ogród przedszkolny (koszenie trawy, 

podlewanie roślin, odśnieżanie chodników, posypywanie ich piachem lub solą), 

2) wykonywanie drobnych prac naprawczych w ogrodzie i salach przedszkolnych, 

3) wykonywanie innych doraźnych poleceo kierownictwa Zespołu, 

4) codzienne kontrolowanie ogrodu przedszkolnego pod kątem bezpieczeostwa  dzieci 

(sprzęt ogrodowy). 

 

3. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy  są opracowane                         

i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika. 

 

Rozdział 8. 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 

§ 32 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: 

dzieci, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, rodziców. 

 

§ 33 

Dla zapewnienia znajomości przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

1. wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeo, 

2. udostępnienie zainteresowanym Statutu przez Dyrektora 

 

§ 34 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 35 

Zasady gospodarki  finansowej i materialnej Przedszkola określają odrębne przepisy. 
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§ 36 

Zmiany Statutu przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej ½ regulaminowego jej składu, po konsultacji z Radą Rodziców i po 

uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

 

§ 37 

Nowelizacje w Statucie mogą byd dokonywane poprzez aneksy w formie pisemnej lub 

tworzenie tekstu jednolitego. 

 

§ 38 

Statut uchwaliła Rada Pedagogiczna po konsultacji z Radą Rodziców w dniu 30 listopada 

2017r. 

Statut wchodzi w życie 14 dni od daty uchwalenia. 

 

§ 39 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu przestaje obowiązywad Statut Przedszkola                  

z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z dnia 13 września 2016r. 

 


