
 

 

ROZDZIAŁ  I 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 
§ 1 

 
 
1. Nazwa przedszkola brzmi: 

 Publiczne Przedszkole nr 4 „ Zaczarowana Kraina” w Zduoskiej Woli 

 

2. Przedszkole posługuje się pieczęcią: 

Publiczne Przedszkole Nr 4  

„Zaczarowana Kraina” 

ul. Żeromskiego 6, 98-220 Zduoska Wola 

NIP: 829-15-52-291 

 tel/fax 43 823 30 52 

www.przedszkole4-zdunskawola.pl 

 

3. Lokalizacja przedszkola: 

1) siedzibą przedszkola jest obiekt w Zduoskiej Woli przy ulicy Żeromskiego 6, w którym funkcjonuje 7 

oddziałów przedszkolnych: 

a) oddział dla dzieci 3-letnich, 

b) oddział dla dzieci 3,4-letnich, 

c) oddział dla dzieci 4-letnich, 

d) oddział dla dzieci 4,5-letnich 

e) oddział dla dzieci 5- letnich, 

f) oddział dla dzieci 5, 6-letnich 

g) oddział dla dzieci 6- letnich.  

 

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Zduoska Wola; siedziba: Zduoska Wola ul.  Stefana 

Złotnickiego 12. 

 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty. 

 

 

 

§ 2 

Ilekrod w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumied Publiczne Przedszkole Nr 4 „Zaczarowana Kraina” w 

Zduoskiej Woli; 

2) statucie – należy przez to rozumied Statut Publicznego Przedszkola Nr4 „Zaczarowana Kraina” w 

Zduoskiej Woli; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumied każdego pracownika pedagogicznego przedszkola; 

4) rodzicach – należy przez to rozumied prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 

 

 

 

http://www.przedszkole4-zdunskawola.pl/


 

  

    
 

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 3 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające z ustawy Prawo 

oświatowe oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego. 

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju 
dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem w relacjach ze środowiskiem społeczno – 
kulturowym i przyrodniczym. 

3. Przedszkole dostosowuje treści , metody oraz organizację  wychowania i nauczania do 
możliwości psychofizycznych wychowanków , a także umożliwia korzystanie z opieki 
psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej. 
4. Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie co najmniej podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego.  
5. Wychowanie przedszkolne  wspiera całościowy rozwoju dziecka poprzez:  proces opieki, 

wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu 

działania oraz gromadzenie doświadczeo na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W 

efekcie  takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałośd do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

6. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana poprzez program 

wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku w szkole przez jej dyrektora i obejmuje 

następujące obszary kształcenia: 

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka; 

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka; 

3) społeczny obszar rozwoju dziecka; 

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka. 

7. W ramach zadao działalności edukacyjnej przedszkole realizuje następujące zadania: 

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków  

sprzyjających nabywaniu doświadczeo w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  
i poznawczym obszarze jego rozwoju. 
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) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych  
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeo i rozumowania, z 
poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowao. 
6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualnośd, 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) Przygotowywanie 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, uwzględniających treści adekwatne do 
intelektualnych możliwości i oczekiwao rozwojowych dzieci. 
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 pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko 
przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm 
odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 
11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki 
w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego 
działania, prezentowania wytworów swojej pracy. 
12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,  
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 
13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez 
dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina,  
grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowao 
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 
14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe 
zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian  
i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeostwa i harmonijnego rozwoju. 
15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące  
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 
16) Organizowanie zajęd - zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i 
języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego. 
17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka  
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 
 

8. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

1) organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem 

indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka; 

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

obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego; 

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

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, 

stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęd zgodnie z zaleceniami 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i 

rodzaju niepełnosprawności dziecka. 

5) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne; 

6) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w 

szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury, 

7) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, 

8) organizowanie opieki dla dzieci niepełnosprawnych, 

9. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

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

interwencji specjalistycznej; 

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

realizowanych w przedszkolu. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

§ 4 

 

1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie 
psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu 
podjęcia nauki w szkole. 
2. Do zadao zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności: 

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
kierunków i harmonogramu działao w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny 
dziecka, 
2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu 
zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb, 
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego 
wspomagania z uwzględnieniem działao wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji 
programu, koordynowania działao specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania 
postępów dziecka, 
4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w 
indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, 
oraz planowanie dalszych działao w zakresie wczesnego wspomagania. 

3. Współpraca zespołu z rodzicami to: 
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowao w kontaktach z dzieckiem: 
wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowao 
dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania, 
2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, 
3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w 
pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i 
niezbędnego sprzętu. 

 

4. Przedszkole udziela i organizuje wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz 

nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

5. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości 

psychofizycznych, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

        2) z niedostosowania społecznego; 

        3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

        4) ze szczególnych uzdolnieo; 

        5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

        6) z zaburzeo komunikacji językowej; 



 

  

        7) z choroby przewlekłej; 

         8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

        9) z niepowodzeo edukacyjnych; 

        10) z zaniedbao środowiskowych; 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne        i 

nieodpłatne. 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest również rodzicom i 

nauczycielom, która polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności     

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

9.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  w przedszkolu organizowana i udzielana jest we 

współpracy z: 

        1) rodzicami; 

         2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi; 

         3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

         4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

        5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

      10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy: 

         1) rodziców; 

         2) nauczyciela; 

         3) dyrektora przedszkola; 

         4) poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

         5) pracownika socjalnego; 

         6) asystenta rodziny; 

          7) kuratora sądowego. 



 

  

11.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na : 

         1)  diagnozowaniu środowiska wychowanka; 

         2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych wychowanków oraz 

indywidualnych potrzeb wychowanków, poprzez obserwację pedagogiczną zakooczoną analizą i 

oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

        3)  rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

dziecko; 

       4)  wspieraniu wychowanków z wybitnymi uzdolnieniami; 

       5) opracowaniu  i wdrażaniu indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela; 

       6) prowadzeniu edukacji proekologicznej  i prozdrowotnej wśród wychowanków  i rodziców; 

       7) podejmowaniu działao wychowawczych oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

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

      9) udzielaniu nauczycielom  pomocy w dostosowywaniu wymagao edukacyjnych wynikających z 

realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, 

a u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

     10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

     11)  podejmowaniu działao mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

12. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy nauczyciela   z 

wychowankiem w formie: 

       1) zajęd rozwijających uzdolnienia; 

       2) porad i konsultacji. 

13. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom 

wychowanków   i nauczycielom w formie: 

       1) porad; 

       2) konsultacji; 

       3) warsztatów i szkoleo. 

14. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie: 

       1) wywiadów z rodzicami, dzieckiem; 



 

  

       2) prowadzenia obserwacji pedagogicznych; 

       3) orzeczeo poradni psychologiczno – pedagogicznych. 

15. Formę rozwoju uzdolnieo wychowanków i ich prezentacji stanowi: 

       1) udział w konkursach, przeglądach, turniejach na szczeblu: miejskim, powiatowym, 

ogólnopolskim; 

       2) organizowanie w przedszkolu konkursów, przeglądów: plastycznych, muzycznych, teatralnych, 

sportowych. 

16. Indywidualizacja pracy z wychowankiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega 

na: 

       1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka; 

       2) dostosowaniu poziomu wymagao edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i 

fizycznych dziecka; 

       3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętności dziecka; 

       4) różnicowaniu stopnia trudności i form pracy podczas zajęd. 

17. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

udziela poradnia psychologiczno – pedagogiczna. 

18. Organizuje opiekę nad dziedmi niepełnosprawnymi :  

 1) przedszkole może przyjąd dziecko niepełnosprawne w zależności od stopnia i rodzaju 

niepełnosprawności na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej o zdolności 

dziecka do przebywania w grupie rówieśniczej; 

 2) przedszkole w miarę swych możliwości socjalno- bytowych zapewnia dzieciom 

niepełnosprawnym następujące warunki : 

a) realizację zaleceo zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

b) odpowiednie warunki pobytu oraz niezbędne środki dydaktyczne, 

c) realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania 

przedszkolnego,  

d) zajęcia rewalidacyjne lub psychoterapeutyczne stosownie do potrzeb, 

e) integrację ze środowiskiem rówieśników na zasadzie zapewnienia dzieciom   

niepełnosprawnych równych szans rozwojowych, 

       f) specjalnego opracowuje się IPET po wcześniejszym przeprowadzeniu WOPFU. 

 

 

 

 



 

  

§ 5 

1.   W celu zapewnienia poprawy bezpieczeostwa dzieci, przedszkole prowadzi : 
a) systematyczną  pracę nad zaznajomieniem wychowanków z przepisami ruchu 

drogowego; 
b) organizuje różne formy i współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się 

zagadnieniami bezpieczeostwa. 
2.Przedszkole zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki nauki      i 
pracy w czasie ich całodziennego pobytu w placówce : 

a)zwraca szczególną uwagę na stopieo  aktualnej sprawności fizycznej i wydolności 
organizmu dziecka dobierając zajęcia o odpowiednim zakresie intensywności; 
b)tygodniowy rozkład zajęd wychowawczo – dydaktycznych ustala się  z uwzględnieniem 
różnorodnego rozłożenia zajęd w każdym dniu; 
c)w czasie pobytu dziecka w przedszkolu opiekę nad wychowankami sprawuje 

nauczyciel. 
3.Przy wyjściu z wychowankami poza teren przedszkolny w obrębie tej samej miejscowości 
lub przy wyjeździe, zwiększa się liczbę opiekunów ( zgodnie z rozporządzeniem MEN –
Dziennik Ustaw Nr 65/92) :  

a) każde wyjście z dziedmi poza teren przedszkola powinno byd odnotowane w 
rejestrze, który jest wyłożony w szatni. Wpisy robimy według wzoru zawartego w 
tabeli rejestru wyjśd; 

b) przed wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego pracownik przedszkola sprawdza 
teren pod względem bezpieczeostwa; 

c) w czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym zawiera się z dziedmi umowy odnośnie 
bezpieczeostwa i zakazu wychodzenia poza ogrodzenie przedszkola; 

d) w czasie spacerów opiekę nad dziedmi sprawuje nauczyciel oraz woźna oddziałowa 
lub pomoc do dzieci; 

e) wdraża się dzieci do przestrzegania przepisów bezpiecznego poruszania się po 
drogach publicznych; 

f) organizacja i program wycieczek jest dostosowany do wieku, zainteresowao, potrzeb   
i stanu zdrowia dzieci; 

g) w czasie wycieczek całodniowych (wyjazdowych) opiekę sprawują nauczyciele, 
personel przedszkola oraz rodzice,  którzy uczestniczą  w wycieczce; 

h) udział dziecka w wycieczce wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 
i) nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom 

właściwej opieki i bezpieczeostwa, zgodnej z odrębnymi przepisami; 
j) program wycieczki, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika  i opiekunów  

określa karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola; 
k) organizację wycieczek i wyjśd poza przedszkole określają odrębne przepisy; 
l) przy organizacji zajęd, imprez i wycieczek poza terenem przedszkola  liczbę 

opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopieo 
rozwoju  psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawnośd osób 
powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęd, imprez i wycieczek 
oraz warunki, w jakich będą się one odbywad określa regulamin wycieczki; 

ł)   kierownik wycieczki zobowiązuje nauczycieli grup do sprawdzenia stanu   liczbowego 
uczestników  przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, 
przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego ; 

m) do przewozu dzieci wynajmujemy licencjonowanych przewoźników; 
n) o wyjeździe na wycieczkę możemy powiadomid 

policję, która sprawdzi bezpieczeostwo pojazdu. 



 

  

4.Dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) 
lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeostwo: 

a) osobie, u której zachodzi podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających się nie wydaje; 

b) nauczyciel o swym podejrzeniu  zawiadamia dyrekcję lub policję. 
5.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by 
wychowawca prowadził grupę od 3-latków do 6-latków. 
6.Odpoczynek dzieci w przedszkolu: 

       grupa dzieci 3-letnich leżakuje od 
godz.12.00 do 13.45; 

      b)    pozostałe dzieci, które nie leżakują, mają krótki odpoczynek w miarę potrzeb dziecka. 
 
 
 
§ 6 

 
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeostwo i opiekę poprzez: 

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

poza terenem przedszkola, 

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeostwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów 

i wycieczek, 

3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za 

zdrowie i bezpieczeostwo dzieci w czasie zajęd edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie 

ogrodu przedszkolnego, 

4)zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela, 

5) stwarzanie poczucia bezpieczeostwa pod względem fizycznym i psychicznym, 

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

 

2. Priorytetowym zadaniem przedszkola jest bezwzględne dbanie o bezpieczeostwo dzieci. 

       1) nauczyciel  jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeostwo powierzonych jej dzieci, 

2) przez cały dzieo pobytu w przedszkolu i poza terenem dzieci w grupie są pod opieką 

nauczyciela, który organizuje im zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i 

planem zajęd, 

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż., 

4) nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela i informuje go o 

sprawach dotyczących wychowanków, 

5) nauczyciel może opuścid dzieci w nagłej sytuacji tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie 

opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziedmi, 

6) obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, 

gdy pomoc ta jest niezbędna, zawiadomienie rodziców dziecka o zaobserwowanych 

niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, zachowanie budzące nasze 

zastrzeżenia), a w razie wypadku postępowanie zgodnie z „procedurą powypadkową” 



 

  

regulowaną odrębnymi przepisami, uchwaloną przez Radę Pedagogiczną, niezwłoczne 

powiadomienie o wypadku Inspektora BHP. 

  

§ 7 

1. Przedszkole organizuje również krajoznawstwo i turystykę: 

1) przedszkole, jako organizator wycieczek zobowiązane jest do zapewnienia właściwej 

opieki i bezpieczeostwa uczestnikom oraz odpowiada za zdrowie powierzonych mu dzieci; 

2) przy organizacji zajęd, wycieczek, liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki 

każdorazowo ustala Dyrektor Przedszkola, uwzględniając wiek, stopieo rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia dzieci, a także specyfikę zajęd, wycieczek oraz warunki, w 

jakich będą się one odbywad; 

3) opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego, 

zaopatruje uczestników wycieczki w apteczkę pierwszej pomocy; 

               4) wszelkie wyjścia i wyjazdy z dziedmi poza teren placówki powinny odbywad się przy       

udziale wymaganej liczby opiekunów, oraz zgodnie z regulaminem wycieczek uchwalonym przez 

Radę Pedagogiczną. 

 

§ 8 

 

Zasady odbierania dzieci z przedszkola 

 

1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście 

komunikuje nauczycielowi chęd odebrania dziecka z przedszkola. 

 

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.30. 

 

3. Dopuszcza się możliwośd odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania 

czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców.  Upoważnienie może byd w każdej 

chwili odwołane. 

 

4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z 

własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, ewentualny 

stopieo pokrewieostwa, zakres czasowy na jaki udzielono upoważnienia, wskazanie dowodu 

tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze 

dziecka, podpis upoważniającego. 

 



 

  

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadad przy sobie dokument 

tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazad. W sytuacjach budzących 

wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami. 

 

6. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialnośd prawną za dziecko 

w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w 

drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola 

przez rodzica).  

 

7. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrad je w szatni i osobiście 

przekazad woźnej, a ta przekazuje nauczycielowi grupy, do której uczęszcza lub nauczycielowi 

dyżurującemu. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za życie, zdrowie  i bezpieczeostwo 

dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkole, w szatni, przed 

zamkniętymi drzwiami wejściowymi , na placu zabaw lub posesji. 

 

8. Nauczyciel może odmówid wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby  zamierzającej odebrad 

dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnid dziecku bezpieczeostwa (osoba pod 

wpływem alkoholu, środków odurzających). 

  

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

przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem. 

  

10. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30, nauczyciel zobowiązany jest 

powiadomid telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

 

11. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskad informacji o miejscu pobytu rodziców, 

nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17.30 Po upływie tego 

czasu nauczyciel powiadamia najbliższą komendę policji o niemożności skontaktowania się z 

rodzicami. 

 

12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi byd 

poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

§ 9 

 

1. W ramach zajęd przedszkolnych organizuje się naukę religii na życzenie rodziców wyrażone w 

formie pisemnego oświadczenia. 

2. Przedszkole ma obowiązek organizowad lekcje nauki religii dla grupy nie mniejszej niż 7 dzieci w 

oddziale, w przypadku mniejszej liczby dzieci naukę religii organizuje się w grupie międzyoddziałowej: 

  1) nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez 

właściwe władze kościołów i związków wyznaniowych; 

  2) naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;   

  3)jeżeli w przedszkolu na naukę religii danego wyznania lub wyznao wspólnie nauczających zgłosi się 

mniej niż siedmiu wychowanków organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z właściwym 

kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii grupie międzyprzedszkolnej lub w 

poza przedszkolnym punkcie katechetycznym. 

 

 

 

 

§ 10 

 

1. Przedszkole współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi a 

także organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom, rodzinom i nauczycielom w 

zakresie spraw dotyczących pomocy dziecku i jego rodzinie poprzez: 

1) konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców, 

2) wymianę doświadczeo i informacji między nauczycielami, rodzicami, pracownikami poradni, 

3) współdziałanie przy organizowaniu szkoleo, seminariów, warsztatów itp., 

4) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku, 

5) wspólne podejmowanie działao ( w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, rodziny, środowiska 

lokalnego, 

6) pomoc nauczycielom przedszkola w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dzieci przedszkolnych, 

7) interwencje mediacyjne, psychoedukacyjne, działania informacyjne. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 11  

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców. 

2. Kompetencje Dyrektora:  

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników 

obsługi oraz administracji, 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, 

4) sprawuje opiekę nad dziedmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji 

stanowiących, 

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym 

stosowne organy,  

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialnośd 

za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę przedszkola, 

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i 

higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole, 

9) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

10)odpowiada za realizację zaleceo wynikających z orzeczenia o potrzebie     

          kształcenia specjalnego dziecka,  

11)organizuje zajęcia dodatkowe; 

12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 

3. Zadania Dyrektora: 

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie 

pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,  

2) prowadzenie obserwacji zajęd organizowanych przez nauczycieli przedszkola, 

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, 

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia 

nauczyciela kontraktowego, 

5) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych 

warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola a także bezpiecznych i higienicznych 

warunków, oraz określa kierunki ich poprawy, 

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z  uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwao rodziców, 



 

  

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi 

prowadzącemu, 

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, 

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, oraz instytucjami nadzorującymi i 

kontrolującymi, 

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych 

pracowników przedszkola,  

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom, 

13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, 

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, 

16) wykonywanie zadao związanych z zapewnieniem bezpieczeostwa dzieci i nauczycieli w czasie 

zajęd organizowanych przez przedszkole, 

17) dopuszczanie do użytku, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli programu 

wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych: 

1) wykonuje uchwały Rady Miasta Zduoska Wola w zakresie działalności przedszkola, 

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich 

rodzinom, 

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy. 

 

 

 

 

§ 12 

 

 

1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

 

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

Pedagogicznej i organu prowadzącego. 

  

      3.  Do zakresu zadao wicedyrektora należy: 

1)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym 

prowadzenie obserwacji zajęd u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

2)  prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich do księgowości; 

3)  prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo; 

4)  kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej; 

5)  opracowywanie analizy wyników badao efektywnośd nauczania i wychowania, 

6)  przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego dla 

nauczycieli; 

7)  udostępnianie rodzicom i nauczycielom informacji o formach pomocy materialnej; 

8)  wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 

9)  przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego za staż dla 

wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

10) opracowywanie projektu planu pracy na każdy rok szkolny; 

11) bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadao zleconych nauczycielom; 



 

  

12)  opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli; 

13)  opracowywanie planu imprez przedszkolnych; 

14)  pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonym przez dyrektora godzinach; 

15) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadao oraz doskonaleniu 

zawodowemu; 

16)  nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami działającymi w przedszkolu za zgodą 

dyrektora i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 

17)  opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków z nadzoru 

pedagogicznego; 

18)  kontrolowanie realizacji podstawy wychowania przedszkolnego; 

19)  kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania; 

20)  egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowieo statutu 

przedszkola.; 

21)  dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 

22)  kontrolowanie pracy pracowników obsługi; 

23)  przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www przedszkola oraz 

systematyczne kontrolowanie jej zawartości; 

24)  zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności; 

25)  prowadzenie zajęd dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami; 

26)  wykonywanie innych zadao bieżących zleconych przez dyrektora a wynikających z 

zajmowanego stanowiska. 

 

 

 

 

§ 13 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania 

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

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

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyd z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego, 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady. 

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie  eksperymentów w przedszkolu,  

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

4) uchwalenie statutu przedszkola, 

5) przyjęcie koncepcji pracy przedszkola,  

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków, 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

przedszkola.  

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu 

zajęd, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i 

zainteresowania dzieci, 



 

  

2) projekt planu finansowego przedszkola,  

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęd, w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęd dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuoczych, 

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola. 

 

 7. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

 

1) opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego; 

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 

3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo; 

4) opiniuje projekt finansowy przedszkola; 

5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola; 

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

celem statutowym jest działalnośd dydaktyczna, wychowawcza i opiekuocza; 

7) wydaje opinie na okolicznośd przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

9) opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu; 

10) opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia; 

11) opiniuje wybór osoby powołanej przez dyrektora na stanowisko wicedyrektora. 

 

 

8. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego 

nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej. 

9. Rada Pedagogiczna może występowad z umotywowanym wnioskiem do Prezydenta Miasta 

Zduoska Wola o odwołanie z funkcji Dyrektora. 

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

najmniej połowy jej członków.  

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów. 

14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyd dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a 

także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

§ 14 

1. Rada Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 4 „Zaczarowana Kraina” w Zduoskiej Woli jest organem 

kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w 

tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

4. Rada Rodziców może porozumiewad się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek i 

ustalad zasady i zakres współpracy. 

5. Rada Rodziców może występowad do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

spraw placówki. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców, 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola, 

7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzid fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

określa regulamin działalności Rady Rodziców. 

 

 

 

§ 15 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z 

organów możliwośd swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i 

umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy 

kompetencji tych organów.  

3.W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, do rozpatrzenia sporu 

dyrektor powołuje komisję w składzie: 

1) trzech członków rady pedagogicznej, 

2) trzech członków rady rodziców, 

3) dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji. 

4. Komisja podejmuje decyzję w trybie głosowania. 

5. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów (organu prowadzącego 

przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny). 

 

§ 16 

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

przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola. 

 



 

  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

 

§ 17 

 Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolne dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kooczy 3 lata, do kooca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym dziecko kooczy 7 lat, z zastrzeżeniem § 19. 

 

§ 18 

 

 1. Dziecko w wieku 6 lat musi odbyd w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kooczy 6 lat.   

2. Dzieci w wieku 3 – 4 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu. 

3. Dziecko uzyskuje prawo do wychowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kooczy 3 lata. 

 

 

 

§ 19 

 

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem 

przedszkolnym może byd objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do kooca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kooczy 9 lat. Warunkiem kontynuowania pobytu 

lub przyjęcia dziecka do  przedszkola jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły 

podstawowej w obwodzie, której mieszka dziecko  o odroczeniu obowiązku szkolnego. 

 

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 

1) ilości dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich 

pracy,  

2) wymagao podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie 

programów wychowania przedszkolnego, 

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęd dodatkowych 

prowadzonych przez przedszkole. 

 

 

§ 20 

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

wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowao, uzdolnieo. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczad 25. 

 

 

§ 21 



 

  

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuocza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o 

podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

2. Godzina zajęd w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuocze i 

edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym. 

3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci zajęcia dodatkowe, 

które odbywają się po godzinie 13.00. W przedszkolu mogą byd organizowane następujące zajęcia 

dodatkowe: 

1) religia,  

2) logopedia,  

3) język angielski, 

4) taneczno-rytmiczne,  

5) teatralne. 

4. Czas trwania zajęd  prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci 

i wynosi: 

1) religia i nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 15 min (dla dzieci 3–4 

letnich), po 30 min (dla pozostałych dzieci), 

2) zajęcia taneczno-rytmiczne 1 raz w tygodniu w każdej grupie -15 min (dla dzieci 3-4 letnich), 30 

min (dla pozostałych dzieci), 

3) zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w 2- 3 osobowych zespołach (do 4 

osób), 

4) zajęcia teatralne 1 raz w tygodniu, 30 min dla dzieci szczególnie uzdolnionych. 

 

§ 22 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych  określa ramowy rozkład 

dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwao rodziców (opiekunów). 

2. Ramowy rozkład dnia obejmuje: 

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców, 

2) następujące pory posiłków: 

śniadanie:  8.30 – 9.00 

obiad:  11.30 – 12.00 

podwieczorek: 13.45 – 14.00 

3. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.  

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

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

zainteresowao dzieci. 

5. Rozkład dnia w miarę potrzeby może byd zmieniony w ciągu dnia. 

 

§ 23 

 

1. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywad w swojej pracy wychowawczo – opiekuoczo - 

dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają 

pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora. 

2. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie 

codziennej pracy przedszkola 

3. Godzina pracy nauczyciela z dziedmi w przedszkolu trwa 60 minut. 

4. Zajęcia dodatkowe mogą odbywad się w sali zajęd poszczególnych grup lub poza terenem 

przedszkola, ponadto: 



 

  

1) rodzaj zajęd dodatkowych, ich częstotliwośd i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców, 

2) zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący, 

3) czas trwania zajęd prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci i wynosi 15 min dla dzieci 3-4 letnich, a 30 min dla pozostałych dzieci. 

5. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb: 

1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, 

2) zajęcia rewalidacji indywidualnej, 

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, 

zajęcia rozwijające uzdolnienia. 

6. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęd odbywad się będzie na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. 

 

§ 24 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. 

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 

16.30 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa 

wychowania przedszkolnego;  

2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym trwa 12 miesięcy, tj.: od 01 września do 31 sierpnia 

każdego roku, 

3) przerwa wakacyjna trwa od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku i jest wykorzystana na: 

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,  

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe. 

2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Miasta 

Zduoska Wola wraz ze sposobem jej wykonania: 

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 

2) rodzic ponosi koszty za faktycznie odbyte godziny pobytu dziecka w przedszkolu i skonsumowane 

posiłki, 

3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystad z następującej liczby posiłków: 

a) śniadanie,  

b) śniadanie, obiad, 

c) śniadanie, obiad, podwieczorek, 

d) obiad, podwieczorek. 

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do 

uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 15 – tego każdego miesiąca. 

4. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. Dziecko 6 - letnie jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. 

1) Zasady i wysokośd opłat za opiekę, naukę i wychowanie, świadczone przez Przedszkole w wymiarze 

przekraczającym podstawę programową,  wyłączając rodziców dzieci 6 – letnich,  reguluje Uchwała  

Rady Miasta w Zduoskiej Woli.  

 

 

5. Upoważnionym do stosowania zwolnieo lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez 

przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego. 

6. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkola: 

1) obowiązuje racja pokarmowa   równa dziecku, 



 

  

2) dzienna stawka żywieniowa dla pracowników przedszkola jest powiększona o pełne koszty 

przygotowania posiłków, w tym koszty wynagrodzenia pracowników kuchni, składki naliczane od tych 

wynagrodzeo, a także koszty utrzymania kuchni, 

3) wpłata za wyżywienie pracowników przedszkola dokonywana jest na konto żywieniowe placówki.  

 

 

 

§ 25 

1. Do realizacji zadao i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:  

1) siedem sal zajęd wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

2) bibliotekę – zakątek – czytelnia, 

3) pomieszczenia administracyjne (gabinet dyrektora, gabinet logopedy, pokój intendenta), 

4) zaplecze sanitarne, 

5) pomieszczenia gospodarcze (kuchnia z magazynem podręcznym i zapleczem sanitarnym, magazyny 

podręczne, magazyn artykułów żywnościowych, piwnice), 

6) plac zabaw. 

2. Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku. 

3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeo jest w dyrektor, który składa tę 

odpowiedzialnośd na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, 

opiekunów tych pomieszczeo. 

4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy 

czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszad obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

 

 

 

§ 26 

 

1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie 

psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu 

podjęcia nauki w szkole. 

2. Do zadao zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności: 

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

kierunków i harmonogramu działao w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny 

dziecka, 

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu 

zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb, 

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego 

wspomagania z uwzględnieniem działao wspomagających rodzinę dziecka                     w zakresie 

realizacji programu, koordynowania działao specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz 

oceniania postępów dziecka, 

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w 

indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, 

oraz planowanie dalszych działao w zakresie wczesnego wspomagania. 

3. Współpraca zespołu z rodzicami: 

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowao w kontaktach z dzieckiem: 

wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowao 

dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania, 



 

  

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, 

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w 

pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i 

niezbędnego sprzętu. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

 

§ 27 

1. Publiczne Przedszkole Nr 4 „Zaczarowana Kraina” w Zduoskiej Woli zatrudnia nauczycieli oraz 

pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa 

Kodeks Pracy. 

4. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.  

5. Do obowiązków wszystkich pracowników przedszkola należy: 

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy, 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce, 

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,  

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeostwa i higieny pracy, a także przepisów 

pożarowych, 

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia, 

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

 

 

 

§ 28 

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuoczych ma obowiązek 

kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka. 

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale 

przedszkolnym i odpowiada za jej jakośd, innowacyjnośd. 

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program 

wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również 

zaproponowad program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną 

swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuoczo-wychowawcze uwzględniając potrzeby i 

zainteresowania dzieci. 



 

  

4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i 

innymi specjalistycznymi. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracowad z rodzicami dzieci. 

6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęd obowiązuje 5-dniowy tydzieo pracy. 

7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuocze w dniu wolnym od 

pracy otrzymuje w zamian inny dzieo wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie. 

8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują: 

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i 

korelowania ich treści, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji 

pracy opiekuoczo- edukacyjnej, 

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęd, kącików zainteresowao a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania 

przedszkolnego. 

 

 

§ 29 

 

1.  Nauczyciel realizuje zadania poprzez: 

  

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

rodzinnych bytowych a także potrzeb i możliwości; 

2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny                       i 

psychiczny, poczucie bezpieczeostwa i atmosferę zaufania; 

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

rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziedmi; 

4)  pomoc w rozwiązywaniu napięd powstałych na tle rodzinnym; 

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

wdrażanie dziecka do współpracy; 

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

nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne; jeżeli takie odbywają się na terenie 

przedszkola; 

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

niepowodzenia; 

8)  wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw 

moralnych, właściwych relacji między dziedmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, 

odpowiedzialności za ład i estetykę sali; 

9)  okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka; 

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

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

opiekuoczymi, artystycznymi lub innymi; 

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

sprawach żywienia dzieci; 



 

  

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

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

dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeostwa w budynku przedszkola, ogrodzie i 

podczas wyjśd poza teren przedszkola; 

15)  udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom; 

16)  przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury 

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

teren przedszkola. 

17) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

18) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości 

psychofizyczne dzieci,  w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 

19) prowadzi porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia  

20) prowadzi obserwację pedagogiczną zakooczoną analizą i oceną gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

21) informuje dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną 

 

 

 

§ 30 

 

1.  Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeostwa dzieci. 

 

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeostwo powierzonych jego opiece 

dzieci. Jest zobowiązany: 

  

1)  skrupulatnie przestrzegad i stosowad przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż,                     

a także odbywad wymagane szkolenia z tego zakresu; 

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

grupy drugiemu nauczycielowi; 

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

zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęd; 

4) nierozpoczynanie zajęd, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają byd 

prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla 

bezpieczeostwa; 

5)  do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kooczenia zajęd; 

6)   nauczyciel ma obowiązek wejśd do sali pierwszy, by sprawdzid, czy warunki              do 

prowadzenia zajęd z dziedmi nie zagrażają bezpieczeostwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do 

zajęd nie odpowiada warunkom bezpieczeostwa nauczyciel ma obowiązek zgłosid to do 

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

prawo odmówid prowadzenia zajęd w danym miejscu. 

7)  kontrolowad właściwą postawę dzieci w czasie zajęd i korygowad zauważone błędy; 

8)  dbad o czystośd, ład i porządek w czasie trwania zajęd i po ich zakooczeniu; 

9)  zgłaszad do dyrektora oraz wpisywad do zeszytu wyjśd wszystkie wyjścia poza teren 

przedszkola; 

10)  usuwad z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodowad 

skaleczenia lub zagrażad zdrowiu dzieci; 

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



 

  

12) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomid rodziców i Dyrektora przedszkola w 

przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych. 

  

 

3. Inne zadania nauczycieli: 

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowao, 

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z 

początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej  

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

zdrowotną i inną, 

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji 

zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego, 

6) dbałośd o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę 

pomieszczeo, 

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeo dzieci, 

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa 

rodziców do znajomości zadao wynikających w szczególności z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, 

jego zachowania i rozwoju, między innymi przez organizację zebrao grupowych, zajęd otwartych, 

zajęd adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego 

świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brad udział 

zainteresowani rodzice, 

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuoczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

10) realizacja zaleceo dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących, 

11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, 

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, 

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, 

14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-

dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących 

dzieci, 

15) współpraca z nauczycielkami zajęd dodatkowych, 

16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej, 

17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w 

celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, 

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, 

c) włączenia ich w działalnośd przedszkola. 

18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuoczej zgodnie z obowiązującymi 

programami nauczania, odpowiedzialnośd za jakośd     i wyniki tej pracy, 

19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw. 

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady 

Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych, 

21) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej, 



 

  

22)  realizacja innych zadao zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej 

działalności placówki. 

4. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest: 

1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy 

wskazujące koniecznośd zmiany statutu, 

2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady pedagogicznej projektu zmian w 

statucie. 

 

 

§ 31 

 

1. Do zadao logopedy w przedszkolu należy w szczególności:  

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badao przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy dziecka; 

2) prowadzenie zajęd logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie 

stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeo; 

3) podejmowanie działao profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeo komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

2. Do zadao terapeuty pedagogicznego (oligofrenopedagoga) należy w szczególności:  

1) prowadzenie badao i działao diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęd korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęd o charakterze 

terapeutycznym; 

3) podejmowanie działao profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

 

 

§ 32 

1. W przedszkolu może byd zatrudniony nauczyciel edukacji muzycznej – rytmiki. Nauczyciel 

obowiązany jest do: 

1)zapewnienia pełnego bezpieczeostwa dzieci powierzonych mu na czas prowadzonych zajęd; 

zgłaszania do dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy wszelkich niepokojących sygnałów 

związanych ze zdrowiem dziecka; 

2)przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów organizacyjnych i porządkowych 

obowiązujących w placówce; 

3)wykazywanie dbałości o mienie przedszkolne; 

4)przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 



 

  

5)przestrzeganie czasu pracy ustalonego z dyrektorem przedszkola; 

6)prowadzenia dziennika zajęd dodatkowych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia 

dokumentacji; 

7)prowadzenie zajęd w oparciu o wybrany program, własne propozycje autorskie z uwzględnieniem 

działao dydaktyczno-wychowawczych realizowanych przez przedszkole; 

8)przygotowanie dzieci do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez 

przedszkole; 

9)doskonalenie form i metod pracy do możliwości danej grupy wiekowej; 

10)rozwijania umiejętności dzieci w zakresie: śpiewu, gry na instrumentach, taoca i zabaw przy 

muzyce; 

11)motywowania dzieci w podejmowaniu prób tworzenia własnej twórczości muzycznej; 

12)rozwijania wrażliwości muzycznej dzieci; 

13)prowadzenia zajęd w sposób umożliwiający dzieciom czerpanie radości z kontaktu z muzyką. 

14)Wykonywanie innych poleceo dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola 

15)Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do punktualności, kultury osobistej i schludnego wyglądu. 

  

 

§ 33 

1. W przedszkolu może byd zatrudniony nauczyciel religii. Do zadao nauczyciela religii należy: 

1)realizowanie programu zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne; 

2)prowadzenia dziennika zajęd dodatkowych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym 

prowadzenia dokumentacji; 

3)kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i wspólnotę kościoła 

oraz wrażliwości na ludzką krzywdę; 

4)zapewnienia pełnego bezpieczeostwa dzieci powierzonych mu na czas prowadzonych zajęd; 

zgłaszania do dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy wszelkich niepokojących sygnałów 

związanych ze zdrowiem dziecka; 

5)Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do punktualności, kultury osobistej i schludnego wyglądu;  

 

 



 

  

 

§ 34 

1. Wykonywanie innych poleceo dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola: 

1) Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu 

pracy oddziału lub realizowanych zadao oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje 

się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 

3. Dyrektor może dokonad zmiany wychowawcy w przypadku gdy:  

1)  sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora, 

2) Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę 

wychowawcy, wniosek musi byd uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez zwykłą 

większośd rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a Dyrektor po przeprowadzeniu 

wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku. 

 

 

§ 35 

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

nauczyciele: 

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

realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania 

ich dziecka,  

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

3) organizują pomoc psychologiczno- pedagogiczną i inną specjalistyczną, 

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

 

 

§ 36 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziaład ze sobą w celu skutecznego oddziaływania 

wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawa do: 

 

 

1) uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego 

postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy 

przedszkola, 

2) uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadao związanych z 

rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, 

3) wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

przedszkola, 



 

  

4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi 

prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje 

przedstawicielstwa – radę rodziców, 

5) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy 

dydaktycznej i wychowawczej. 

  

 

§ 37 

1. W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców, 

opiekunów prawnych dziecka należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu, 

2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, 

3) przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi 

dzieciom bezpieczeostwo i zgodnie z rozkładem dnia, 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza 

niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 

6) kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych i 

grupowych w celu ujednolicenia oddziaływao wychowawczych, 

7) udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku, 

8) punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział  

w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeostwa, 

9) nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im 

samym oraz innym dzieciom, 

10) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka. 

2. Za zniszczone przez wychowanków mienie przedszkola odpowiedzialnośd materialną ponoszą 

jego rodzice. Rodzice zobowiązani są naprawid zniszczone mienie lub pokryd koszty jego 

naprawy albo koszty zakupu nowego mienia. 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są 

obowiązani do : 

1)dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, 

2)zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. 

 

4.Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 



 

  

5.Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu należy 

rozumied nieusprawiedliwioną nieobecnośd w okresie jednego miesiąca w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęd edukacyjnych w przedszkolu. 

6.Rodzice zobowiązani są do wdrażania i przestrzegania zasad postępowania dziecka  

w przedszkolu ustalonych w Kodeksie Przedszkolaka. 

  

 

§ 38 

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami : 

1)zebrania ogólne, 

2)zebrania grupowe, 

3)konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami, 

4)zajęcia otwarte, 

5)imprezy i uroczystości z udziałem rodziców, 

6)kącik dla rodziców, 

7)spotkania i zebrania rady rodziców. 

 2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale 

przedszkolnym i odpowiadają za jej jakośd.  

3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie: 

1) plany pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuoczej oddziału, z wyprzedzeniem 

jednotygodniowym, 

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności, 

3) sprawozdania z realizacji zadao opiekuoczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym, 

4) scenariusze zajęd edukacyjnych dla potrzeb zajęd otwartych i koleżeoskich. 

4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i 

zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez: 

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem, 

2) kartę pracy indywidualnej, 

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek 

przygotowania przedszkolnego. 

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego 

na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmowad treści nauczania 

wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien byd dostosowany do potrzeb i 

możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady 



 

  

pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół 

nauczycieli program wychowania przedszkolnego.  

6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i 

pedagogiczną m. in. z: 

1)  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zduoskiej Woli, 

2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduoskiej Woli, 

3) Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych.  

7. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwośd: 

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor 

zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a 

nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów 

przedszkolnych), 

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej 

dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji 

działao wspomagających,  

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania 

przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o 

przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę. 

 

 

§ 39 

1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach 

urzędniczych, pomocniczych i obsługi:  

1) intendent, 

2) pomoc nauczyciela, 

3) starszy woźny, 

4) szef kuchni, 

5) pomoc kuchenna, 

6) robotnik gospodarczy. 

2. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania 

przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeostwa dzieci, a także 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola. 

 

 

§ 40 

 

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

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, 

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

 

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

 

 

 



 

  

 

 

 

 

§ 41 

 

 

W przedszkolu mogą działad, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników 

przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROZDZIAŁ VI 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE 

 

 

§ 42 

1. Rodzice mają prawo do:  

1) udziału w różnych formach spotkao oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach 

organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach 

wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez   i uroczystości), 

2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą, 

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy, 

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:  

1) przestrzeganie niniejszego statutu, 

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego 

osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeostwo, 

6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu. 

 

 

 

 

§ 43 

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym ustawą prawo oświatowe.  

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeostwo, 

ochronę przed przemocą, 



 

  

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej i własnego tępa rozwoju, 

3) swobody wyrażania myśli i przekonao w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, 

religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi, 

4) rozwijania zainteresowao, zdolności i talentu, 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym, 

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych. 

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do: 

1) akceptacji takim jakim jest, 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 

3) aktywnej dyskusji z dziedmi i dorosłymi, 

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, 

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, 

6) wypoczynku jeśli jest zmęczony, 

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,  

8) zdrowego jedzenia. 

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w 

społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na 

miarę własnych możliwości, 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych 

pracowników przedszkola,  

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, 

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu. 

5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia 

przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt 

wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola. 

 

 

 

§ 44  

Nagrody i kary  

 

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

  

1)  ustną pochwałą nauczyciela. 

2)  pochwałą do rodziców, 

3)  nagrodą rzeczową, 

4)  listem gratulacyjnym, 

5)  pochwałą dyrektora , 

6)  odznaką honorową przedszkola. 

  

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

przedszkolu: 

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

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

stwarza, 



 

  

3)  odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym 

miejscu, odsunięcie od zabawy, 

4)  powtarzanie poprawnego zachowania, 

5)  czasowe ograniczenie uprawnieo do wybranych zabaw. 

 

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych oraz kar wykazujących cechy przemocy 

psychicznej. 

 

 

 

§ 45 

 

Zasady odbierania dzieci z przedszkola 

 

1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście 

komunikuje nauczycielowi chęd odebrania dziecka z przedszkola. 

 

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.30. 

 

3. Dopuszcza się możliwośd odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania 

czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców.  Upoważnienie może byd w każdej 

chwili odwołane. 

 

4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z 

własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie 

dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy 

odbiorze dziecka, podpis upoważniającego. 

 

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadad przy sobie dokument 

tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazad. W sytuacjach budzących 

wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami. 

 

6. Rodzice przejmują odpowiedzialnośd prawną za bezpieczeostwo dziecka odbieranego  z placówki 

przez upoważnioną przez nich osobę. 

  

7. Nauczycielka może odmówid wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby  zamierzającej odebrad 

dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnid dziecku bezpieczeostwa (osoba pod 

wpływem alkoholu, środków odurzających). 

  

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

przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem. 

  

9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30, nauczycielka zobowiązana jest 

powiadomid telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

 

10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskad informacji o miejscu pobytu rodziców, 

nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17.30 Po upływie tego 



 

  

czasu nauczycielka powiadamia najbliższą komendę policji o niemożności skontaktowania się z 

rodzicami. 

 

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi byd 

poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe. 

 

§ 46 

 

Wyposażenie wychowanka 

 

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

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

dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiad codzienny pobyt dziecka na świeżym 

powietrzu. 

 

2. Dziecko powinno mied wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory 

toaletowe do mycia zębów, pidżamę  ( w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym 

(5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny byd podpisane i znane dziecku. 

 

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

przedmiotów przyniesionych z domu przedszkole nie ponosi odpowiedzialności. 

 

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

 

 

 

 

§ 47 

1. Rada Pedagogiczna może podjąd uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy 

przedszkolaków w n/w przypadkach: 

1) zaleganie rodziców z odpłatnością za przedszkole, powyżej 2 okresów płatności, 

2) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu 

obejmującej co najmniej 30 dni, 

3) powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców rozkładu dnia w przedszkolu (godziny 

przyprowadzania i odbierania dziecka), 

4) częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeostwu własnemu i 

innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu 

trybu postępowania.  

2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające 

zdrowiu i bezpieczeostwu własnemu i innych dzieci: 

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęd 

indywidualnych i grupowych, 

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna, 

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach, 

4) rozmowy z dyrektorem. 

3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje 

Dyrektor stosując poniższą procedurę: 



 

  

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za 

potwierdzeniem odbioru, 

2) wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności, 

3) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami, 

4) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS 

COS w Zduoskiej Woli, PPP w Zduoskiej Woli), 

5) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i 

powtarzających się uchybieo ze strony rodziców dziecka, 

6) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków, 

8) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług. 

4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej 

otrzymania do Prezydenta Miasta Zduoska Wola. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 

 

§ 48 

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

2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą 

odpowiedzialny jest dyrektor i  główny księgowy przedszkoli  miasta Zduoska Wola. 

 

 

 

 

§ 49 

1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia 

poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub 

uchwala nowy statut. 

2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu. 

3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznad się w sekretariacie oraz na stronie internetowej 

przedszkola.  

4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Publicznego Przedszkola Nr 4 

„Zaczarowana Kraina” w Zduoskiej Woli z dnia 2 maja 2015 roku. 

5. Statut Publicznego Przedszkola Nr 4 „Zaczarowana Kraina” w Zduoskiej Woli w powyższym 

brzmieniu wchodzi w życie  z dniem 17 listopada 2017 roku. 

 

 



 

  

 

 

Niniejszy Statut został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr2/11/2017/2018 Publicznego 

Przedszkola Nr 4 „Zaczarowana Kraina” dnia 17 listopada 2017 roku. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


