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Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 949). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 60). 

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

4. Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu Rzeczpospolitej  Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1189). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad  

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych     

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r., poz. 1591). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. , poz. 649). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Miejskie nr 3 „ Ekoludki”. Nazwa jest 

używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu. 

2. Siedziba przedszkola  znajduje się przy ul. Niepodległości 19 w Kostrzynie nad Odrą. 

3. Przedszkole używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 2. 

Organem prowadzącym  przedszkole jest  Miasto Kostrzyn nad Odrą z siedzibą przy                         

ul. Granicznej 2 w Kostrzynie nad Odrą. 

§ 3. 

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubuski Kurator Oświaty  

w Gorzowie Wlkp. 

§ 4. 

Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

§ 5. 

Przepisy definiujące 

 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć: Przedszkole Miejskie nr 3 „ Ekoludki”; 

2) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu; 

3) rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4) radzie pedagogicznej – rozumie się przez to radę pedagogiczną przedszkola; 

5) dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3                                  

„ Ekoludki”; 

6) radzie rodziców – rozumie się przez to radę rodziców przedszkola. 
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Rozdział II. 

Cele i zadania przedszkola 

§ 6. 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc  

w szczególności do: 

 

1) wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka; 

2) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 

językowej, etnicznej i religijnej; 

4) zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w przedszkolu; 

5) wspomagania dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowania czynności 

intelektualnych   potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji; 

6) budowania systemu wartości, w tym wychowywania dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre a co złe; 

7) kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów 

i porażek; 

8) rozwijania umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

9) stwarzania warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

10) troski o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcania do uczestnictwa            

w zabawach i grach sportowych; 

11) budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 

oraz rozwijania umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób 

zrozumiały dla innych; 

12) wprowadzenia dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijania umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

13) kształtowania u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej; 
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14) zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowani tych wiadomości 

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; 

15) umożliwienia dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

16) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną 

zakwalifikowane do przedszkola. 

 

§ 7 

 

1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje poprzez: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację 

warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych 

dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom  integracji sensorycznej 

i umiejętności korzystania  z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji  warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 

z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających 

indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających  poczucie wartości oraz 

potrzebę uczestnictwa w grupie; 

6) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do 

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

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

7) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych 

możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, 

uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego; 
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8) organizowanie zajęć budujących wrażliwość,  w tym wrażliwość estetyczną, 

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

otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych; 

9) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie 

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do 

zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka; 

10) organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki 

w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

11) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami na 

rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości; 

12) organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem 

jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz 

rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym 

etapie rozwoju; 

13) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe, wynikające się z nagłego pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

14) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące                                     

do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki 

w szkole; 

15) organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego; 

16) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

 

§ 8 

 

1.  Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to: 

1) zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju; 

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach; 
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3) zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści 

podstawy programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi; 

4) okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich 

realizacji, wyboru partnerów; 

5)  zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci; 

6)  zajęcia dodatkowe; 

7)  wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy; 

8)  czas prowadzonych w przedszkolu zajęć  dostosowany jest do możliwości 

rozwojowych dzieci; 

9)  czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii z  dziećmi w wieku 5–6 lat wynosi 

około 30 minut. 

 

§ 9 

 

1. Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim dzieciom zgodnie   

z ich potrzebami. W tym zakresie przedszkole prowadzi współpracę z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych 

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, 

w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku 

społecznym; 

2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych; 

3) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom wychowawcy grup oraz  

specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności  logopeda i terapeuta pedagogiczny. 
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5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana i udzielana jest we współpracy z: 

1) rodzicami dzieci; 

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

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na   

rzecz rodziny i dzieci. 

6. Dyrektor przedszkola uzgadnia z ww. podmiotami warunki współpracy. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy: 

1) rodziców dziecka; 

2) dyrektora przedszkola; 

3) wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem; 

4) poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradniami specjalistycznej; 

5) pomocy nauczyciela; 

6) pracownika socjalnego; 

7) kuratora sądowego; 

8) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu, działających na rzecz rodziny 

i   dzieci. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest w trakcie bieżącej 

pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także 

w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych 

zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego (w przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka wymagającego 

podjęcia takowych działań); 

4) porad i konsultacji. 
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10. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom dzieci 

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

11. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań 

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu 

i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy. 

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy 

z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: 

korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, a także 

w formie porad i konsultacji. 

13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci  szczególnie uzdolnionych. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

14. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

15. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

16. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci  

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione 

potrzebami dzieci. 

17. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz 

z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10. 

18. Godzina zajęć specjalistycznych w przedszkolu trwa 45 minut. 

19. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut, 

z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 

20. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, organizowana jest dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale 

ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu 

zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają 

dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

21. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, 

które są realizowane: 
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1) wspólnie z grupą przedszkolną; 

2) indywidualnie z uczniem. 

22. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, wychowawca grupy lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej 

pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola. 

23. Dyrektor przedszkola informuje innych wychowawców grup lub specjalistów o potrzebie 

objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy 

z dzieckiem jeśli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z wychowawcami grup lub 

specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach 

zintegrowanych działań wychowawców i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem. 

24. W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, dyrektor przedszkola ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich 

udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

25. Dyrektor przedszkola, wychowawcy grup lub specjaliści, planując udzielanie dziecku 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami dziecka oraz, 

w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami. 

26. Wychowawcy grup i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań 

mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka. 

27. W przypadku gdy z wniosków o których mowa wynika, że mimo udzielanej pomocy 

w przedszkolu nie wystąpiła poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor 

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

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka. 

28. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

29. W przypadku dziecka  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

zadaniem zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest planowanie 

i koordynowanie udzielenia tejże pomocy, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania 

pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin.  

30. Wychowawcy grup i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, prowadzą odpowiednią dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

31. Dyrektor przedszkola informuje rodziców dziecka o potrzebie objęcia go pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w formie pisemnej, w sposób przyjęty w przedszkolu.  
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§ 10 

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom warunki umożliwiające podtrzymanie i rozwijanie  

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej poprzez: 

1) dostarczanie wiedzy dotyczącej historii, tradycji lokalnych i narodowych; 

2) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny; 

3) rozbudzanie zainteresowań dotyczących aktualnych wydarzeń z życia kraju; 

4) rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju; 

5) przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich; 

6) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka; 

7) poszanowanie odrębności narodowych, etnicznych i językowych każdego dziecka; 

8) rozwijanie wrażliwości moralnej. 

2. Przedszkole zapewnia dzieciom warunki umożliwiające podtrzymanie i rozwijanie 

poczucia tożsamości religijnej organizując dla dzieci 5 i 6-letnich, których rodzice wyrazili 

takie życzenie, naukę religii. 

3. W przypadku deklaracji rodziców uczestnictwa w zajęciach z religii mniejszej liczby 

dzieci przedszkole może zorganizować naukę religii w grupie między oddziałowej. 

4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych 

przez właściwe władze kościelne i inne związki wyznaniowe. 

5. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 

6. Zajęcia religii finansowane są w całości ze środków finansowych przedszkola. 

7. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii dzieci nie może być powodem 

dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

8. Przedszkole jest zobowiązane zapewnić w czasie trwania lekcji religii opiekę dzieciom, 

które nie korzystają z jej nauki. 

9. Nauka religii w przedszkolu odbywa się w atmosferze tolerancji wykluczającej wszelkie 

przejawy dyskryminacji religijnej . 
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§ 11 

 

1. Przedszkole podejmuje działania profilaktyczne mające na celu:  

1) promocję zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego stylu życia; 

2) zapobieganie niepożądanym zjawiskom (radzenie sobie w trudnych sytuacjach, stres, 

agresja); 

3) minimalizowanie społecznie nieakceptowanych zachowań wśród dzieci. 

 

§ 12 

 

1. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:  

1) organizowanie środowiska wychowującego; 

2) dostarczanie treści oraz stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi; 

3) poszerzanie kontaktów dziecka z otaczającą rzeczywistością jako źródła przeżyć  

i doświadczeń; 

4) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji dzieci; 

5) diagnozowanie potrzeb rozwojowych; 

6) opracowywanie indywidualnego programu pracy z dzieckiem o specjalnych 

potrzebach rozwojowych; 

7) objęcie dzieci opieką logopedyczną i terapeutyczną; 

8) budzenie świadomości dotyczącej zdrowia i jego zagrożeń. 

 

§ 13 

 

1. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej 

odbywa się poprzez: 

1) gromadzenie opinii oraz uwag o dziecku; 
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2) systematyczne informowanie rodziców o zachowaniu się, postępach i trudnościach 

dzieci w nabywaniu wiadomości i umiejętności; 

3) przekazywanie informacji o postępach dzieci dwa razy w roku szkolnym, podczas 

zebrań grupowych z rodzicami; 

4) raz w roku przekazywanie pisemnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki  

w szkole podstawowej; 

5) organizowanie indywidualnych konsultacji z rodzicami po przeprowadzonej 

obserwacji lub diagnozie przedszkolnej- omówienie wyników ; 

6) prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców; 

7) indywidualne rozmowy i konsultacje nauczycielek z rodzicami; 

8) organizowanie wystaw prac i wytworów dzieci; 

9) udział rodziców w spotkaniach ze specjalistami i innych formach pedagogizacji; 

10) dążenie do ujednolicenia kierunku oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych 

przedszkole - dom rodzinny; 

11) udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych. 

 

§ 14 

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do 

wieku dziecka i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem 

istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 

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

w trakcie zajęć poza terenem przedszkola; 

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym; 

3) w oddziałach przedszkolnych zatrudnianie są osoby w charakterze pomocy 

nauczyciela, które pomagają nauczycielom w realizacji funkcji opiekuńczych                     

i wychowawczych; 

4) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.; 
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5) współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka, zapewniając  

w miarę potrzeb konsultacje i pomoc. 

2. W przedszkolu nie są dokonywane zabiegi lekarskie i nie są podawane farmaceutyki. 

3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje 

rodziców o jego stanie, a rodzice  są zobowiązania do niezwłocznego odebrania dziecka 

z przedszkola. 

4. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem 

rodziców . 

  

§ 15 

 

1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawai 

przyjętym w przedszkolu Regulaminem wycieczek. 

2. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za 

zgodą i odpłatnością rodziców. 

 

§ 16 

 

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich 

bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. 

2. Dzieci są przyprowadzane przez rodziców  do sal, w których odbywają się zajęcia, a po 

zakończeniu zajęć  są odbierane z sal przez rodziców. 

3. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do 8.00 lub w każdym 

innym czasie pracy placówki z uwzględnieniem ust.4. 

4. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby 

posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było 

zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie. 

5. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.00. 

6. Istnieje  możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania 

czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. 
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7. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko, nr i serię dowodu osobistego 

osoby wskazanej przez rodzica. Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez 

rodziców. 

8. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu 

tożsamości.  

9. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 

z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

10. Upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców  do nauczycielki grupy 

i pozostać w dokumentacji przedszkola. 

11. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do 

przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. 

12. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę niepełnoletnią, upoważnioną 

każdorazowo na piśmie  przez rodziców z oświadczeniem rodziców o  przejęciu 

odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo dziecka odbieranego  z przedszkola przez 

upoważnioną przez nich osobę niepełnoletnią. 

13. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka 

z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez   pełnomocnictwa w formie 

pisemnej. 

14. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców będzie 

respektowane wyłącznie wówczas, gdy zakaz odbioru dziecka z przedszkola będzie 

wynikał z treści przedłożonego dyrektorowi orzeczenia sadowego. 

15. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko  będzie wskazywał, że nie jest w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwa. 

16. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien niezwłocznie zostać 

poinformowany dyrektor lub osoba jego zastępująca. W takiej sytuacji przedszkole 

zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania 

kontaktu z rodzicami posiadającymi zdolność do odebrania dziecka z przedszkola. 

17. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę, 

próbuje nawiązać kontakt z rodzicami podejmując wszelkie dostępne czynności. 

W przypadku braku kontaktu z rodzicami próbuje nawiązać kontakt z osobami 

upoważnionymi przez rodziców. 

18. Zakres odpowiedzialności rodziców  i placówki podczas przyprowadzania i odbierania 

dzieci z przedszkola, oraz w sytuacji gdy dziecko nie zostanie przez rodziców  odebrane 

reguluje  regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.  
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Rozdział  III 

Organy przedszkola i ich kompetencje 

§ 17 

 

1. Organami Przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców. 

 

§ 18 

 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 

przedszkole poza obiektem. 

4. Dyrektor przedszkola: 

1) odpowiada za poziom pracy przedszkola; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny na podstawie sporządzonego przez siebie planu 

nadzoru, który jest opracowany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru 

sprawowanego  

w poprzednim roku szkolnym; 

3) przedstawia plan na zebraniu rady pedagogicznej w terminie do 15 września roku 

szkolnego, którego dotyczy plan; 

4) do 31 sierpnia przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego  

nadzoru pedagogicznego; 

5) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju poprzez 

aktywne działania prozdrowotne; 
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6) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje uchwały, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

7) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia  

o tym stosowne organy; 

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

9) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola; 

10) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

11) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariatu, stowarzyszeń i innych 

organizacji;  

12) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku przedszkolnego 

zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego; 

13) ustala ramowy rozkład dnia dla każdego oddziału po zaopiniowaniu przez radę 

pedagogiczną; 

14) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w placówce; 

15) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań; 

16) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do 

podejmowania innowacji pedagogicznych; 

17) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, zatwierdza plan rozwoju zawodowego 

nauczycieli oraz realizuje inne zadania związane z procedurą awansu zawodowego; 

18) powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka, o spełnianiu przez 

dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu. 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami. Decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; 

2) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników 

przedszkola; 

3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom przedszkola. 
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6. Dyrektor jako kierownik placówki: 

1) wydaje zarządzenia dla wszystkich pracowników; 

2) dokonuje oceny wszystkich pracowników samorządowych zajmujących 

w przedszkolu stanowiska urzędnicze wg kryteriów określonych regulaminem; 

3) stwarza w placówce atmosferę akceptacji, współpracy, wzajemnej życzliwości; 

4) rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie z procedurą; 

5) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem; 

6) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, 

bhp i ppoż.; 

7) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń socjalnych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

7. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną, 

radą rodziców, rodzicami, a w szczególności: 

1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami 

przedszkola; 

2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne 

zainteresowanych organów przedszkola; 

3) koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im swobodne działanie 

zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi. 

8. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie 

i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną 

dokumentacją. 

 

§ 19 

 

1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola  

w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład  rady  pedagogicznej  wchodzą  wszyscy  nauczyciele  zatrudnieni  w  placówce. 
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3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

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  uchwalonego  przez  siebie regulaminu, który 

nie może być sprzeczny ze statutem. 

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności: 

1) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych  

w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

4) zatwierdzanie planów pracy przedszkola; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

w celu doskonalenia pracy placówki. 

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) projekt planu finansowego; 

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

3) organizację pracy placówki, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć; 

4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych; 

5) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego. 

8. Inne zadania rady pedagogicznej:  

1) przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmiany; 

2) uchwala statut przedszkola; 

3) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora; 

4) wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora; 
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5) zapoznaje się z planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny, wynikami  

i wnioskami ze sprawowanego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego oraz 

z informacją o działalności placówki; 

6) rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców dotyczące wszystkich spraw 

przedszkola. 

9. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie (semestrze),  po zakończeniu roku oraz w miarę bieżących potrzeb. 

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

z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, co najmniej 1/3 członków rady 

pedagogicznej. 

11. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

12. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń 

i innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza  lub rozszerzenie lub wzbogacenie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki. 

13. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

14. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów lub w formie 

elektronicznej. 

15. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra 

osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

16. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw 

spornych i uzgodnienia stanowisk co do podjęcia decyzji. 

 

§ 20 

 

1. W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola. 

2. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola. 
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3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może 

być sprzeczny ze statutem przedszkola. 

4. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, każdego 

oddziału przedszkolnego. 

5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym 

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach. 

6. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 

7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy określa regulamin działalności rady rodziców. 

8. Rada Rodziców w zakresie swoich  kompetencji : 

1) może występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z w wnioskami                     

i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola; 

2) uchwala regulamin swojej działalności; 

3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. 

Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 

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

w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować: 

5) może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, 

z wyjątkiem nauczyciela stażysty; 

6) może delegować dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola. 

7) opiniuje propozycje wprowadzenia zajęć dodatkowych;  

8) opiniuje działalność stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest  działalność  wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;  

9) opiniuje inne, istotne dla działalności przedszkola propozycje dotyczące procesu 

wychowania, nauczania i opieki. 
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§ 21 

 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który 

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Każdy z wymienionych organów działa w granicach swoich kompetencji określonych 

ustawą i w zakresie przewidzianym regulaminem. 

3. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, 

uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. 

4. Wynikłe ewentualne spory rozwiązywane są zgodnie z następującymi procedurami: 

1) diagnoza problemu; 

2) dokonanie oceny konfliktu; 

3) wyjaśnienie, czego i kogo konflikt dotyczy; 

4) wysłuchanie stron; 

5) zdiagnozowanie pierwszych potrzeb; 

6) poszukiwanie różnych możliwości, sposobów rozwiązań (w razie konieczności 

przygotowanie ankiety – jeśli dotyczy poważniejszego przypadku np. zespołu, rady, 

itp.); 

7) zwrócenie się o poradę zewnętrzną (organ prowadzący, organ sprawujący nadzór itp.). 

5. Sposoby rozwiązywania konfliktów i kryzysów są następujące: 

1) wszelkie spory muszą być rozwiązane w sposób demokratyczny, obiektywny i muszą 

służyć dobru dziecka i placówki; 

2) konflikty, spory rozwiązywane są poprzez następujące działania: 

a) negocjacje, 

b) wydanie decyzji – dotyczy również przypadków zerwania negocjacji, braku 

możliwości prowadzenia mediacji. 

6. Etapy negocjacji: 

1) zauważenie konfliktu; 

2) zdiagnozowanie przedmiotu i stron konfliktu; 
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3) zdiagnozowanie rodzaju konfliktu; 

4) zdiagnozowanie potrzeb stron; 

5) sformułowanie przekazu; 

6) poszukiwanie różnych możliwości, sposobów rozwiązań; 

7) zawarcie ugody i przyjęcie porozumienia. 

7. Wyznaczenie mediatora: 

1) Dyrektor przedszkola -  w sporach nie dotyczących dyrektora przedszkola; 

2) Wizytator KO w Gorzowie Wlkp. – w sporach dotyczących dyrektora przedszkola lub 

na jego prośbę; 

3) przedstawiciel organu prowadzącego placówkę – w pozostałych sporach. 

8. Wydanie decyzji: 

1) w sporach dotyczących organów przedszkola decyzję podejmuje dyrektor . Od jego 

decyzji służy odwołanie za pośrednictwem dyrektora przedszkola do Lubuskiego 

Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. Decyzja Kuratora jest ostateczna. 

2) W sporach dotyczących dyrektora decyzję podejmuje organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym. Jego decyzja jest ostateczna. 

3) W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora, strony mogą zwracać się,  

w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub sprawującego 

nadzór pedagogiczny. 
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Rozdział IV 

Organizacja pracy przedszkola 

§ 22 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 

w zbliżonym wieku. 

2. Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania 

i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności. 

3. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 120.  

4. Przedszkole prowadzi  5 oddziałów. 

5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

6. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli 

w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 

7. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej  

i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka  

w przedszkolu. 

8. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola. 

9. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, okres wakacyjny, epidemia 

grypy, absencja nauczycieli itp.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach 

łączonych. 

10. Grupy mogą być łączone z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem. 

11. Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 

1) liczby dzieci zgłoszonych w danym roku szkolnym, co warunkuje liczbę oddziałów, 

rodzaj i czas ich pracy; 

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanych  na jej 

podstawie programów wychowania przedszkolnego. 
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§ 23 

 

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu 

wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania 

przedszkolnego. 

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

3. Do realizacji zadań statutowych placówka posiada: 

1) pomieszczenia do nauczania, wychowania i opieki;  

2) pomieszczenia sanitaro-higieniczne; 

3) szatnię dla dzieci; 

4) gabinet metodyczny i logopedyczny; 

5) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze; 

6) kuchnię; 

7) plac zbaw. 

4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw z odpowiednio dobranymi 

urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 

5. Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu  

w  przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem. 

6. Nauczyciel organizujący pobyt dzieci na placu zabaw powinien: 

1) zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach „kontrolowane 

poczucie swobody; 

2) każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw powinien skontrolować teren, sprzęt  

i urządzenia sportowe; 

3) wspólnie z dziećmi ustalić zasady postępowania, które zapewnią grupie 

bezpieczeństwo i dobre samopoczucie; 

4) przestrzegać Regulaminu korzystania z placu zabaw. 

7. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa teren przedszkola i budynek jest ogrodzony  

i zabezpieczony  poprzez  monitoring  zewnętrzny i zabezpieczony w domofony. 
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8. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa  

i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, 

zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 

9. Zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu określa „Regulamin organizacji 

spacerów i wycieczek w przedszkolu”. 

10. Przedszkole organizuje dla dzieci zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem ich potrzeb  

i możliwości rozwojowych. 

11. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego  

 w ramach pensum lub przez dodatkowo zatrudnionych nauczycieli posiadających 

kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć. 

12. Zajęcia dodatkowe odnotowywane są w dzienniku zajęć przedszkola danego oddziału 

przedszkolnego i/lub dzienniku zajęć dodatkowych. 

13. W czasie zajęć dodatkowych, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w tym czasie 

ponosi osoba prowadząca te zajęcia. 

14. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki. 

15. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb zajęcia wczesnego wspomagania 

rozwoju, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i inne zajęcia o charakterze 

terapeutycznym oraz zajęcia rewalidacyjne i indywidualne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne. 

16. Organizacja oraz prowadzenie zajęć specjalistycznych odbywać się będzie na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 24 

 

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

organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora, zaopiniowany przez Kuratorium 

Oświaty  i zatwierdzony przez organ prowadzący. 

2. Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji przedszkola na dany rok szkolny 

określają odrębne przepisy. 

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

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

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

rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.  
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4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym 

oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,  

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

      

§ 25 

 

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

prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.  

2. Czas pracy przedszkola na dany rok szkolny ustalany jest z organem prowadzącym  

z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska. 

3. Przedszkole pracuje w godzinach określonych w projekcie organizacyjnym na dany rok 

szkolny, w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

4. Czas pracy przedszkola wynosi do 9,5 godzin dziennie, od godziny 6 30 do godziny 16 00. 

5. Informacje o terminach przerwy w pracy przedszkola, dziennych rozkładach dnia 

umieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola. 

 

§ 26 

 

1. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej 

kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap rekrutacji), a następnie 

kryteria ustalone uchwałą Rady  Miasta w Kostrzynie nad Odrą (drugi etap rekrutacji). 

3. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemu 

informatycznego. 

4. Dyrektor może dokonywać przyjęć do przedszkola w trakcie całego roku szkolnego 

w miarę posiadanych miejsc. 
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§ 27 

 

1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola na podstawie decyzji 

dyrektora podjętej w uzgodnieniu z radą pedagogiczną : 

1) w przypadku nieprzestrzegania  przez rodziców niniejszego statutu; 

2) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do dnia 14  września, 

jeśli rodzice nie powiadomią  dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka; 

3) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy w czasie roku szkolnego, jeśli rodzice nie powiadomią  dyrektora 

o przyczynie nieobecności dziecka; 

4) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole; 

5) nieuiszczania przez dwa kolejne miesiące należnych opłat. W przypadku dzieci 

realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne umożliwia się dziecku 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego bez możliwości 

korzystania z posiłków i pobytu w przedszkolu, w czasie przekraczającym realizację 

podstawy programowej; 

6) nieobecności dziecka w przedszkolu ponad miesiąc bez powiadomienia przedszkola  

o przyczynach nieobecności; 

7) nieujawnienia przez rodzica choroby dziecka uniemożliwiającej  pobyt  dziecka 

w przedszkolu np. z powodów żywieniowych, organizacyjnych, architektonicznych; 

8) przejawów wyjątkowej agresji i braku współpracy rodziców z przedszkolem 

w zakresie podjęcia konkretnych działań mających na celu wyeliminowania 

niepożądanych zachowań np. braku współpracy z psychologiem, terapeutą 

pedagogicznym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

9) uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie 

dzieci zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym. 

2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola  skutkuje rozwiązaniem umowy, 

z dniem skreślenia z listy wychowanków przedszkola bez konieczności składania przez 

rodziców oświadczenia o rozwiązanie umowy. 

3. Skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola nie zwalnia rodziców z obowiązku 

uiszczenia zaległych opłat. 
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Rozdział V 

Zasady odpłatności za przedszkole 

§ 28 

 

1. Pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny w godzinach ustalonych 

przez Radę Miasta tj. 800- 1300. 

2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie 

ustala Rada Miasta w Kostrzynie nad Odrą. 

 

§ 29 

 

1. W przedszkolu dzieci korzystają z  3 posiłków: 

1) śniadanie, 

1) obiad, 

2) podwieczorek. 

2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin. 

3. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor 

przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. 

4. Koszty wyżywienia dziecka (tzw. wsad do kotła) w pełni pokrywane są przez rodziców, 

w rozliczeniu miesięcznym, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.   

5. Opłata za zajęcia prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz odpłatność za wyżywienie pobierana jest z „góry” każdego 

miesiąca w terminie do 15 dnia każdego miesiąca  w formie rozliczenia bezgotówkowego 

poprzez wpłatę na konto przedszkola lub uiszczenie gotówki w siedzibie przedszkola. 

6. W przypadku zwłoki w płatności naliczane będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności 

do dnia zapłaty. 



29 

Rozdział VI 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

§ 30 

 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących 

nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 31 

 

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą  i opiekuńczą zgodnie 

z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje 

godność dziecka i respektuje jego prawa. 

2. Do zadań nauczyciela należą w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu 

i poza jego terenem podczas  wycieczek, wyjazdów, imprez; 

2) przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych; 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola; 

4) zapewnienie higienicznych warunków pracy; 

5) zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola. 

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dziecka  

w  przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.; 

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność 

za jej jakość : 

a) opracowywanie miesięcznych planów pracy, które zawierają obszary i treści  

z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego w danym 

oddziale programu wychowania przedszkolnego, ich sposoby realizacji 
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określające dostosowane do nich metody i formy pracy z uwzględnieniem 

warunków, potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków, a także 

uwzględniają zadania zawarte w realizowanych przez przedszkole planach 

i programach, 

b) aktywny udział w opracowywaniu programów i planów pracy przedszkola, 

c) wybór programu wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującą 

w placówce procedurą, 

d) prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji pedagogicznej, 

e) uczestniczenie w procesie ewaluacji pracy przedszkola w celu podnoszenia 

jakości pracy. 

3) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 

5) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, samodzielne 

wykonanie  pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń; 

6) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do 

pracy w przedszkolu, samokształcenie, wymiana doświadczeń z innymi 

nauczycielami; 

7) bezstronność i obiektywizm w sprawiedliwym traktowaniu wszystkich dzieci, 

eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 

8) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc; 

a) psychologiczno-pedagogiczną: 

 udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie 

współpracy   ze specjalistami zatrudnionymi w placówce i pracownikami  

z poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

 udział w omówieniach pracy z pedagogiem terapeutą, logopedą, 

psychologiem  

i  nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, 

 prowadzenie przez nauczycieli oraz specjalistów zajęć wg wskazań 

specjalistów z poradni psychologiczno - pedagogicznej, jeśli zostały one 

dostarczone przez rodziców dziecka, 
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 zapraszanie specjalistów z poradni psychologiczno- pedagogicznej na 

posiedzenia zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 uczestnictwo specjalistów z poradni psychologiczno - pedagogicznej  

w pedagogizacji rodziców, 

 zapraszanie specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami 

w sytuacjach naturalnych, 

 wystawianie na życzenie rodziców, opinii wychowanka dla specjalistów 

z poradni psychologiczno - pedagogicznej; 

b) zdrowotną: 

 organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – stworzenie 

odpowiednich warunków pobytu w przedszkolu, 

 prowadzenie przez nauczycieli oraz specjalistów zajęć z dziećmi wg 

wskazań lekarza specjalisty, np. ortopedy, otolaryngologa, okulisty, itd. 

 przekazywanie rodzicom wskazówek od specjalisty do pracy z dzieckiem  

w domu, 

 postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza lub rodziców, dotyczące 

organizacji pobytu w przedszkolu dziecka chorego na przewlekłą chorobę, 

zawartymi w „Porozumieniu o sposobie wykonywania opieki nad dzieckiem 

przewlekle chorym”, 

 korzystanie z pomocy specjalistów w celu pedagogizacji rodziców, 

 rozwijanie świadomości zdrowotnej u dzieci i kształtowanie nawyków 

dbania o własne zdrowie i współpracowanie w tym zakresie np. 

z pielęgniarką, lekarzem pediatrą. 

9) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości  

i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

a) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, 

b) prowadzenie bieżącej diagnostyki, 

c) dokumentowanie prowadzonych obserwacji pedagogicznych, 

d) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej, 

grupowej z dzieckiem potrzebującym pomocy: 

 ustalenia kierunków pracy z dzieckiem, 
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 opracowywanie programu, planu pracy wspomagania rozwoju dziecka 

w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój 

poszczególnych funkcji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

dziecka, stosując zasadę stopniowania trudności. 

e) odnotowanie odbytych zajęć w dzienniku zajęć przedszkola. 

10) prowadzenie diagnozy przedszkolnej, którą nauczyciele w roku poprzedzającym 

pójście dziecka do szkoły zakańczają analizą i oceną jego gotowości do podjęcia nauki 

w szkole, zgodnie z procedurą diagnozowania umiejętności dzieci; 

11) poznanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych 

w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej; 

12) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących; 

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

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

14) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

15) aktywny udział w wewnętrznych szkoleniach i pracach rady pedagogicznej, realizacja 

jej postanowień i uchwał; 

16) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, 

wynikających z bieżącej działalności placówki; 

17) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu ojczyzny,  w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

18) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

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

19) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby  

i zainteresowania dzieci; 

20) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci: 

a) informowanie rodziców o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju zgodnie 

z zasadami ustalonymi przez radę pedagogiczną lub w formie zaproponowanej 

przez rodzica, 

b) zapoznanie rodziców z zadaniami z programu wychowania przedszkolnego 

realizowanego w danym oddziale, 
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c) zapoznanie z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola na 

pierwszym zebraniu z rodzicami, w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego, 

d) informowanie rodziców o tematach kompleksowych realizowanych  

w poszczególnych miesiącach w danym oddziale poprzez gazetkę w holu, 

e) opracowanie planu współpracy z rodzicami na dany rok szkolny w celu 

stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, 

f) prowadzenie pedagogizacji rodziców – udzielenie pomocy w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych. 

21) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

22) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dziecka i planowanie sposobu ich zaspokojenia; 

23) wnioskowanie do dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną; 

 

§ 32 

 

1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców 

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy przedszkolaków i eliminowania jej 

zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień przedszkolaków oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier 

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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§ 33 

 

2. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom  aktywne i pełne uczestnictwo 

w życiu przedszkola; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym dzieci, we współpracy z ich rodzicami; 

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień przedszkolaków oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier 

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 34 

 

1. Do zadań nauczyciela gimnastyki korekcyjnej należy w szczególności: 

1) organizowanie zespołów korekcyjnych łącząc dzieci według rodzaju  ich zaburzeń; 

2) uwzględnianie w metodach i formach pracy zaleceń lekarza lub specjalisty  oraz 

ogólnych założeń programowych kultury fizycznej obowiązujących dla dzieci 

przedszkolnych, niepełnosprawnych i dostosowanie ich do aktualnych możliwości 

i potrzeb dziecka oraz rodzaju i stopnia zaburzeń; 

3) współpracowanie z nauczycielami i rodzicami. 
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§ 35 

 

1. Podczas zajęć edukacyjnych, wycieczek oraz przebywania na terenie ogrodu 

przedszkolnego nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi wg niżej wymienionych zasad 

bezpieczeństwa: 

1) za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu odpowiedzialność ponosi nauczycielka, od 

momentu przyprowadzenia wychowanka do sali zajęć, aż do chwili odebrania go 

przez rodzica lub upoważnioną przez niego osobę; 

2) działalność dydaktyczno-wychowawcza w przedszkolu organizowana jest zgodnie  

z wymogami bezpieczeństwa i higieny zabawy, pracy umysłowej oraz ze 

wskazówkami psychologii rozwojowej; 

3) nauczycielka każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć powinna skontrolować teren, 

salę, sprzęt, pomoce i inne niezbędne przybory; 

4) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, 

informując ją szczegółowo o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków; 

5) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym 

czasie niezbędną opiekę nad dziećmi osobie upoważnionej; 

6) nauczycielka zobowiązana jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać 

bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc 

jest niezbędna; niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym 

wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach; 

7) nauczycielka dostosowuje warunki nauczania i wychowania do możliwości 

psychofizycznych dzieci; 

8) nauczycielka zobowiązana jest prowadzić zajęcia i zabawy ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na stopień sprawności fizycznej i wydajności organizmu dzieci, 

dobierając odpowiedni zakres trudności i intensywności; 

9) zajęcia i zabawy powinny być prowadzone z zastosowaniem form, metod, urządzeń  

i pomocy dydaktycznych zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci; 

10) pomieszczenia przedszkolne i ogród muszą być wyposażone w sprzęt i urządzenia 

posiadające obowiązujące certyfikaty. 

2. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na 

zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom. 
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3. Obowiązki nauczyciela dotyczące bezpieczeństwa: 

1) przestrzeganie przepisów i zasad bhp; 

a) znajomość przepisów i zasad bhp, branie udziału w szkoleniach instruktażach 

z tego zakresu, poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 

b) wykonywanie pracy w sposób zgodny z zasadami bhp, stosowanie się do 

wydawanych  w tym zakresie poleceń i wskazówek dyrektora, 

c) dbanie o właściwy stan sprzętu, pomocy dydaktycznych, przyborów, narzędzi 

oraz ład w miejscu pracy, 

d) codzienne kontrolowanie sali i placu zabaw pod kątem bezpieczeństwa, przed 

rozpoczęciem zajęć z dziećmi, 

e) poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym 

badaniom lekarskim, stosowanie się do wskazań lekarza, 

f) niezwłoczne zawiadamianie dyrektora oraz ostrzeganie współpracowników, 

a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia o grożącym 

niebezpieczeństwie, 

g) współdziałanie z dyrektorem w wypełnianiu obowiązków dotyczących BHP. 

2) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

a) zaznajamianie dzieci z zagrożeniami, ich przyczynami i skutkami, 

b) nauka unikania niebezpiecznych sytuacji oraz postępowania w razie zaistniałych 

niebezpieczeństw, 

c) nauka asertywności oraz kształtowanie postawy ograniczonego zaufania wobec 

osób nieznajomych, 

3) stwarzanie wychowankom warunków bezpiecznego pobytu w przedszkolu i poza nim 

poprzez stosowanie się do obowiązujących regulaminów dotyczących bezpieczeństwa 

dzieci w przedszkolu i poza nim; 

4) ochrona praw dziecka: 

a) znajomość i przestrzeganie praw dziecka, 

b) nauka dzieci korzystania z ich praw, 

c) sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich wychowanków, 
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d) zakaz stosowania kar cielesnych, poniżania, przezywania, wyśmiewania  

i ośmieszania wychowanków. 

4. Nauczyciel będąc kierownikiem wycieczki bierze pełną odpowiedzialność za życie  

i bezpieczeństwo dzieci. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia 

warunki do ich przestrzegania. Określa zadania opiekuna dotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki. 

5. Podczas organizowania przez przedszkole uroczystości, imprez, wycieczek itp. z udziałem 

rodziców , nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu zakończenia 

części oficjalnej uroczystości lub imprezy. Następnie opiekę nad dziećmi przejmują 

rodzice  lub inne osoby dorosłe pod opieką, których znajdowało się dziecko. 

 

§ 36 

 

1. Nauczyciel służbowo odpowiada przed dyrektorem przedszkola i organem prowadzącym 

za: 

1) poziom pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w pracy z dziećmi; 

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które mu 

powierzono; 

3) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia placówki, przydzielonych mu 

przez dyrektora, a wynikającego z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia; 

4) prawidłowość prowadzonej dokumentacji swojej grupy: dziennik zajęć, miesięczne 

plany pracy, kartę obserwacji rozwoju dziecka, kartę dziecka 6- letniego, zeszyty 

wspomagania rozwoju dziecka. 

2. Wykonuje na polecenie dyrektora inne czynności i zadania związane z charakterem pracy 

nauczyciela.  

3. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem 

korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach 

określonych w Kodeksie  Karnym. 

4. Dyrektor i organ prowadzący przedszkole są zobowiązani występować z urzędu w obronie 

nauczyciela, którego prawa zostały naruszone. 

5. Przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi 

placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełnienia 

warunku o niekaralności. 
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6. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 

nauczyciela lub pełnionych przez nauczycieli obowiązków.  

7. Karami dyscyplinarnymi dla nauczyciela są: 

1) nagana z ostrzeżeniem; 

2) zwolnienie z pracy; 

3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego nauczyciela do pracy  

w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania; 

4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego. 

8. Wymierzenie kary dyscyplinarnej określonej w ust. 8 pkt 4 jest równoznaczne z zakazem 

przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim.  

9. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych 

nauczyciela. 

10. Kary dyscyplinarne określone w art. 76 ust. 1 pkt 1-3 ustawy KN podlegają zatarciu, 

a odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobowych nauczyciela podlega 

zniszczeniu po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego 

orzeczenia o ukaraniu, a w przypadku kary określonej w art. 76 ust. 1 pkt 3a po upływie  

6 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu. 

11. Jeżeli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej nauczyciel zostanie ponownie 

ukarany dyscyplinarnie, termin, o których mowa w ust. 10, liczy  się od dnia doręczenia 

nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu. 

12. Obowiązek wykonania postanowień ust. 10 spoczywa na dyrektorze placówki i organie 

prowadzącym przedszkole. 

13. Dyrektor zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie 

karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy 

naruszenia praw i dobra dziecka lub ze względu na powagę i wiarygodność innych 

wysuniętych zarzutów. 

14. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba, że 

przeciwko nauczycielowi lub dyrektorowi toczy się postępowanie karne lub 

postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło zawieszenie. 
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§ 37 

 

1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje 

kontakt z ich rodzicami w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych, rozwijania zainteresowań ich dzieci; 

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

3) zachęcania rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie 

organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci; 

4) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 

realizowanych w przedszkolu; zapoznają  rodziców z podstawą programową 

wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych 

tam wiadomości i umiejętności; 

5) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do 

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają. 

2. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek 

i instytucji naukowo – oświatowych. 

3. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz do 

opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4. Dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej przysługują środki finansowe 

przeznaczone na pomoc zdrowotną. 

5. Dyrektor powołuje komisję do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli w skład której wchodzą : 

1) dwóch nauczycieli placówki; 

2) pracownik administracji. 

6. Komisja rozpatruje wniosek nauczyciela o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz 

z dołączoną dokumentacją. 

7. Dyrektor podejmuje decyzję o przyznaniu nauczycielowi pomocy zdrowotnej w formie 

bezzwrotnego zasiłku pieniężnego po zasięgnięciu opinii komisji do rozpatrywania 

wniosków  o pomoc zdrowotną. 
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§ 38 

 

1. W przedszkolu do sześciu oddziałów można w porozumieniu z radą pedagogiczną 

wyznaczyć nauczyciela, który zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności w placówce. 

Funkcja ta sprawowana jest społecznie. 

 

§ 39 

 

1. Pracownicy samorządowi niebędący nauczycielami zatrudnieni w przedszkolu to: 

1) główna księgowa; 

2) referent do spraw kadrowo- płacowych; 

3) intendent; 

4) pomoc nauczyciela; 

5) pomoc kuchenna; 

6) woźny. 

2. W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1, jeżeli 

zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych lub poszerzenia samodzielności 

placówki przez organ prowadzący przedszkole. 

3. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami 

i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka. 

4. Każdy pracownik zobowiązany jest do: 

1) dbałości o mienie przedszkola; 

2) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy; 

3) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy; 

4) powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych 

z działalnością przedszkola; 

5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 
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5. Zakres obowiązków pracowników administracyjno- obsługowych: 

1) ich  podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako 

instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości; 

2) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie 

bezpieczeństwa, opieki i wychowania dzieci; 

3) pomoce nauczyciela razem z nauczycielami czuwają nad bezpieczeństwem dzieci 

w czasie ich pobytu w placówce, na placu przedszkolnym, wycieczkach i spacerach; 

6. Zakres obowiązków pomocy nauczyciela  dotyczący opieki nad dziećmi to 

w szczególności:  

1) codzienne sprawdzanie sali, szatni, łazienki pod względem bezpieczeństwa przed 

rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie dnia, usuwanie drobnych zagrożeń lub zgłaszanie 

dyrektorowi poważniejszych zagrożeń lub uszkodzeń sprzętu; 

2) każdorazowe sprawdzanie placu zabaw pod kątem bezpieczeństwa, usuwanie  

zagrożeń przed wyjściem dzieci na dwór; 

3) ponoszenie odpowiedzialności za  bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu na placu 

przedszkolnym; 

4) zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom jako opiekun wycieczki podczas spacerów  

i wycieczek; 

5) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas uzasadnionej, 

krótkiej nieobecności nauczyciela w sali; 

6) niesienie natychmiastowej pomocy doraźnej. 

7. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala dyrektor , 

kierując się organizacją i potrzebami placówki. 

8. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 

9. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, 

do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców . 

10. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, 

wymierzone są pracownikowi kary porządkowe, zgodnie z Kodeksem pracy. 
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Rozdział VII 

Prawa i obowiązki rodziców 

§ 40 

1. Rodzice mają w szczególności prawo do: 

1) znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej; 

2) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie; 

3) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

4) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną; 

5) zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego; 

6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola; 

7) wnioskowania do dyrektora o zorganizowanie na terenie przedszkola zajęć 

dodatkowych; 

8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie 

z potrzebami dziecka i rodziców; 

9) udziału w organizowanych przez przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach, 

imprezach zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez; 

10) wyrażania opinii na temat sposobu organizacji i prowadzenia żywienia oraz 

ramowego rozkładu dnia. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szczególnie rodzice dziecka  

podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;  

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

4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte w ramach ich 

kompetencji; 

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola  przez rodziców lub  

upoważnioną przez rodziców osobę zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo 

stosując się do godzin pacy przedszkola ; 

6) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 
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7) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, zawiadamianie 

o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 

8) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 

9) przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych; 

10) dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka; 

11) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych; 

12) informowanie dyrektora lub wychowawcę grupy o wszelkich zmianach dotyczących 

adresu, telefonów kontaktowych itp.; 

13) usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (dzieci 

realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) ustnie, telefonicznie, 

pisemnie lub zaświadczeniem lekarskim. 

3. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach: 

1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane 

przez dyrektora ; 

2) zebrania grupowe organizowane przez nauczycieli, nie rzadziej niż 3 razy do roku; 

3) prelekcje, szkolenia ,warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów – według 

potrzeb; 

4) spotkania adaptacyjne; 

5) zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu; 

6) wycieczki, imprezy, uroczystości przedszkolne organizowane wg harmonogramu; 

7) konsultacje indywidualne z nauczycielami, specjalistami, dyrektorem; 

8) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, kąciku rodzica; 

9) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb; 

10) informacje na temat obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy przedszkolnej  dzieci 

6- letnich, dwa razy do roku; 

11) informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dziecka kończącego 

przedszkole. 
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Rozdział VIII 

Prawa i obowiązki dziecka 

§ 41 

 

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 

2,5 roku. 

2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono 

realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do 

końca roku szkolnego w tym roku, w którym kończy 9 lat. 

3. Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

4. Dziecko ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania, nauczania – uczenia się; 

2) prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole; 

3) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju; 

4) rozwijania zainteresowań i zdolności; 

5) poszanowania godności osobistej; 

6) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

7) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej 

oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej; 

8) różnorodności doświadczeń; 

9) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami 

bezpieczeństwa); 

10) do znajomości swoich praw i korzystania z nich; 

11) kontaktów z dziećmi i dorosłymi; 

12) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw; 

13) wypoczynku, jeśli jest zmęczone; 

14) zdrowego, urozmaiconego jedzenia; 
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15) korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się 

w przedszkolu. 

5. W przedszkolu obowiązuje "Kodeks przedszkolaka" ustalony z dziećmi, w porozumieniu 

z rodzicami. Obowiązkiem dziecka jest: 

1) przestrzegać wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie 

i w zbiorowości    przedszkolnej; 

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; 

3) szanować godność swoją i innych; 

4) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych; 

5) troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali; 

6) uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem;  

7) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości; 

8) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych; 

9) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych; 

10) wywiązywanie się z przydzielonych zadań i obowiązków; 

11) respektowanie poleceń nauczyciela. 
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Rozdział IX 

Przepisy końcowe 

§ 42 

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:  

nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 

§ 43 

Projekty statutu oraz jego zmiany zatwierdzane są uchwałą rady pedagogicznej. 

§ 44 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być 

sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.   

§ 45 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 46 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy. 

§ 47 

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ogólne ustawy - 

Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i akty wykonawcze do ustawy. 

§ 48 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

§ 49 

Statut Przedszkola Miejskiego  Nr 3 „ Ekoludki” uchwalony na posiedzeniu rady 

pedagogicznej w dniu 25.04.2014 r. traci moc prawną z dniem uchwalenia nowego statutu. 

 

 

 

 


