STATUT
GMINNEGO PRZEDSZKOLA
im. JANA PAW A II W PI TKU
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Gminne Przedszkole im. Jana Paw a II w Pi tku jest publiczn placówk
wiatowo – wychowawcz dzia aj
jako jednostka bud etowa.
2. Gminne Przedszkole im. Jana Paw a II w Pi tku ma swoj siedzib w Pi tku przy
ul. Szkolnej 1.
3. Organem prowadz cym jest Gmina Pi tek.
4. Organ prowadz cy placówk odpowiada za jej dzia alno , a w szczególno ci:
1) Zapewnienie warunków dzia ania placówki.
2) Zapewnienie obs ugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje ódzki Kurator O wiaty.
6. Ilekro w statucie jest mowa o:
1) „Przedszkolu” – nale y przez to rozumie Gminne Przedszkole im. Jana Paw a II
w Pi tku.
2) „Radzie Rodziców” – nale y przez to rozumie Rad Rodziców Gminnego
Przedszkola im. Jana Paw a II w Pi tku.
3) „ Dyrektorze przedszkola” – nale y przez to rozumie osob sprawuj
funkcj
dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Paw a II w Pi tku.
4) „ Radzie Pedagogicznej” – nale y przez to rozumie kolegialny organ sk adaj cy si
z nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Przedszkolu im. Jana Paw a II w Pi tku.
7. Ustalona nazwa u ywana przez Przedszkole na piecz ci pod

nej brzmi:

Gminne Przedszkola
im. Jana Paw a II w Pi tku
99-120 Pi tek, ul. Szkolna 1,
tel./fax (24) 722 10 67
NIP 507 00 65 734

8. Do oznaczania pism i dokumentów Przedszkola dopuszcza si u ywania skrótu
nazwy przedszkola, który brzmi : G.P.P.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§2
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikaj ce z ustawy o systemie o wiaty oraz
wydanych na jej podstawie przepisów, a w szczególno ci podstawie programowej
wychowania przedszkolnego.
1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie oraz kszta towanie czynno ci
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
2) Budowanie systemu warto ci, w tym wychowanie dzieci tak, eby lepiej
orientowa y si w tym, co jest dobre, a co z e.
3) Kszta towanie u dzieci odporno ci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego
radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak e do agodnego
znoszenia stresów i pora ek.
4) Rozwijanie umiej tno ci spo ecznych dzieci, które s niezb dne w poprawnych
relacjach z dzie mi i doros ymi.
5) Stwarzanie warunków sprzyjaj cych wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zró nicowanych mo liwo ciach fizycznych i intelektualnych.
6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawno
w zabawach i grach sportowych.

fizyczn , zach canie do uczestnictwa

7) Budowanie dzieci cej wiedzy o wiecie spo ecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiej tno ci prezentowania swoich przemy le w sposób
zrozumia y dla innych.
8) Wprowadzenie dzieci w wiat warto ci estetycznych i rozwijanie umiej tno ci
wypowiadania si poprzez muzyk , ma e formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
9) Kszta towanie u dzieci poczucia przynale no ci spo ecznej (do rodziny, grupy
rówie niczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
10) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawo ci, aktywno ci i samodzielno ci, a tak e kszta towanie tych wiadomo ci
i umiej tno ci, które s wa ne w edukacji szkolnej.
11) Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z przepisami
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szko ach i placówkach dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

2. Wynikaj ce z powy szych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach
nast puj cych obszarów edukacyjnych:
1) Kszta towanie umiej tno ci spo ecznych dzieci: porozumiewanie si z doros ymi
i dzie mi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
3) Kszta towanie czynno ci samoobs ugowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych. Wdra anie dzieci do utrzymywania adu i porz dku.
4) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
5) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynno ci intelektualnych, które stosuj
w poznawani i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
6)

Wychowanie zdrowotne i kszta towanie sprawno ci fizycznej dzieci.

7) Wdra anie dzieci do dba
8)

ci o bezpiecze stwo w asne oraz innych.

Wychowanie przez sztuk – dziecko widzem i aktorem.

9) Wychowanie przez sztuk – muzyka i piew, pl sy i taniec.
10) Wychowanie przez sztuk - ró ne formy plastyczne.
11) Wspomaganie rozwoju umys owego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
budzenie zainteresowa technicznych.
12) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu
zagro .
13) Wychowanie dla poszanowania ro lin i zwierz t.
14) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacj matematyczn .
15) Kszta towanie gotowo ci do nauki czytania i pisania.
16) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
3. Sposób realizacji zada przedszkola.
1) Organizowanie odpowiednich warunków do zabawy, aktywnego dzia ania
i eksperymentowania przez zró nicowanie zada .
2) Rozbudzanie ciekawo ci poznawczej, zach canie do aktywno ci badawczej,
wyra ania w asnych my li i prze .
3) Organizowanie ró norodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjaj cych nawi zywaniu
kontaktów spo ecznych, wchodzeniu w ró ne osobowe interakcje.

4) Kszta towanie i rozwijanie aktywno ci dziecka wobec siebie, innych ludzi oraz
otaczaj cego wiata.
5) Rozwijanie wra liwo ci estetycznej, tworzenie warunków do rozwijania wyobra ni,
fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
6) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w oparciu o jego wrodzony
potencja i mo liwo ci rozwojowe.
7) Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego
zachowania i kszta towania zachowa prozdrowotnych.
8) Rozpoznanie potencjalnych mo liwo ci oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umo liwianie ich zaspokojenia.
9) Organizowanie ró norodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
a) organizowanie zebra z rodzicami z udzia em psychologa;
b) indywidualne konsultacje rodziców ze specjalistami z poradni
psychologiczno-pedagogicznej;
c) konsultacje psychologa z nauczycielami.
10) Obj cie dziecka specjalistycznymi zaj ciami wymaga zgody rodziców/prawnych
opiekunów.
11) Wspieranie dziecka uzdolnionego.
12) Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w ród wychowanków,
nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych.
13) Wspieranie dzieci w dzia aniach wyrównuj cych szanse edukacyjne
wychowanków.
14) Organizowanie indywidualnego nauczania dla dzieci obj tych obowi zkowym
przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia uniemo liwia lub znacznie
utrudnia ucz szczanie do przedszkola. Zaj cia organizuje si na czas okre lony, na
podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowi zkowego przygotowania
przedszkolnego wydanego przez zespó orzekaj cy dzia aj cy w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
a) sposób i tryb organizacji indywidualnego rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie okre laj
odr bne przepisy.
15) Przedszkole umo liwia dzieciom podtrzymywanie poczucia to samo ci narodowej
oraz religijnej poprzez:
a) w

ciwe organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego w j zyku

polskim oraz wykorzystywanie tre ci zwi zanych z histori , geografi , tradycj
i kultur naszego kraju
b) prowadzenie nauki religii w ramach planu zaj przedszkolnych dla dzieci,
których rodzice/opiekunowie prawni wyra aj zgod w formie pisemnego
o wiadczenia sk adanego na pocz tku ka dego roku szkolnego. Dzieciom,
nie ucz szczaj cym na religi , przedszkole zapewnia opiek i uczestnictwo
w innego rodzaju zaj ciach;
16) Przedszkole udziela wsparcia rodzinie dzieci, którym z powodu trudnych
warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest sta lub dora na pomoc
rzeczowa lub materialna:
a) rodzice/opiekunowie prawni korzystaj cy ze wiadcze pieni nych pomocy
spo ecznej lub otrzymuj cy pomoc GOPS w op atach za wy ywienie dziecka
mog z
do dyrektora przedszkola wniosek o zastosowanie obni onej
odp atno ci za wiadczenia przedszkola;
b) dyrektor przedszkola mo e wyst pi o pomoc do w ciwego dla miejsca
zamieszkania dziecka O rodka Pomocy Spo ecznej.
3a. Organizacja dzia alno ci innowacyjnej i eksperymentalnej.
1) Na terenie przedszkola istnieje mo liwo prowadzenia i innowacji i eksperymentów
Pedagogicznych . Mog one dotyczy wszystkich lub te wybranych zaj
edukacyjnych i obejmowa wszystkie lub wybrane grupy wiekowe.
3) Uchwa w sprawie innowacji i eksperymentu podejmuje Rada Pedagogiczna, przy
zachowaniu obowi zuj cych procedur.

4. Sprawowanie opieki nad dzie mi w czasie zaj
poza przedszkolem.

w przedszkolu oraz w czasie zaj

1) Ka da grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli,
którzy sprawuj bezpo redni opiek nad dzie mi i odpowiadaj za ich
bezpiecze stwo podczas pobytu w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym oraz poza
terenem placówki.
2) Przedszkole mo e organizowa dla dzieci ró norodne formy krajoznawstwa
i turystyki.
3) Wszelkie wyj cia poza teren przedszkola odnotowywane s przez nauczyciela
w „Zeszycie spacerów i wycieczek”.
4) W czasie spacerów i wycieczek poza teren przedszkola obowi zuj nast puj ce
zasady:

a) podczas wycieczek pieszych oraz przemieszczania si rodkami lokomocji
obowi zuje opieka co najmniej jednej osoby doros ej na 10 dzieci bez wzgl du
na wiek przedszkolaków;
b) przed ka dym wyj ciem poza przedszkole nauczyciel zobowi zany jest
powiadomi dyrektora placówki, ze wskazaniem miejsca pobytu i czasu powrotu.
c) przed ka
wycieczk poza miejscowo , nauczyciel – opiekun wycieczki ma
obowi zek wype ni kart wycieczki zgodnie z odr bnymi przepisami
i przed
j do akceptacji dyrektorowi przedszkola,
d) zabra apteczk pierwszej pomocy.
5) Zabawy poza budynkiem przedszkola nak adaj na nauczyciela obowi zek
sprawdzenia terenu , z którego b
korzysta y dzieci celem zapewnienia pe nego
bezpiecze stwa.
6) Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu maj zapewniony odpoczynek w formie
wicze relaksacyjnych, muzykoterapii, bajkoterapii.
7) Pomieszczenia przedszkolne posiadaj zgodnie z obowi zuj cymi normami
wietlenie, wentylacj , ogrzewanie oraz powierzchnie u ytkow .
8) Sto y, krzes a i inny sprz t przedszkolny jest dostosowany do wzrostu dziecka.
9) Dyrektor przedszkola ma prawo do czasowego zawieszenia zaj
powiadomieniu organu prowadz cego, gdy:

po uprzednim

a) temperatura w pomieszczeniach przedszkola wynosi poni ej +15 ° C;
b) wyst puj epidemie lub inne zdarzenia zagra aj ce zdrowiu i bezpiecze stwu
dzieci.
10) Za bezpiecze stwo dzieci podczas zaj
prowadz ca te zaj cia.

ponadprogramowych odpowiada osoba

11) W przypadku stwierdzenia u dziecka dolegliwo ci zdrowotnych, rodzice zostaj
niezw ocznie powiadomieni i s zobowi zani do odebrania dziecka z przedszkola.
12) W razie nieszcz liwego wypadku dziecka nauczyciel ma obowi zek:
a) udzieli pierwsze pomocy poszkodowanemu dziecku;
b) powiadomi dyrektora przedszkola;
c) powiadomi rodziców; je eli zachodzi konieczno
ratunkowe.

wezwa pogotowie

13) Obowi zkiem dyrektora jest skompletowanie dokumentacji powypadkowej zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami

14) Przy wyst pieniu choroby zaka nej rodzice zobowi zani s powiadomi dyrektora
placówki, a po jej ustaniu do przed enia za wiadczenia lekarskiego
stwierdzaj cego zdolno do przebywania dziecka w grupie przedszkolnej.
15) Wprowadza si ca kowity zakaz palenia na terenie placówki.
4. Szczegó owe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
1) W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez
rodziców i opiekunów obowi zku osobistego przyprowadzani i odbierania dzieci
z przedszkola.
2) Dzieci mog by równie odbierane przez osoby upowa nione na pi mie przez
rodziców /opiekunów prawnych.
3) Rodzice/opiekunowie prawni ponosz pe odpowiedzialno prawn za
bezpiecze stwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upowa nion przez nich
osob .
4) Sta e lub czasowe upowa nienie wystawione przez rodzica/opiekuna prawnego
powinno zawiera :
a) dane dziecka;
b) imi i nazwisko, nr i seri dowodu osobistego osoby upowa nionej;
c) okre lony czas, na jaki wystawione jest upowa nienie;
d) czytelny podpis rodzica (opiekuna).
5) Dziecko mo e by odebrane przez osob upowa nion tylko po okazaniu dowodu
to samo ci.
6) Nauczyciel mo e odmówi wydania dziecka osobie upowa nionej do odbioru
w przypadku, gdy osoba odbieraj ca dziecko jest pod wp ywem alkoholu lub jej
stan wskazuje na brak mo liwo ci zapewnienia dziecku bezpiecze stwa.
O odmowie wydania dziecka nauczyciel niezw ocznie powiadamia dyrektora
przedszkola oraz podejmuje czynno ci w celu nawi zania kontaktu
z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si mo liwo odbierania
dziecka przez starsze rodze stwo, które uko czy o 16 rok ycia, na podstawie
pisemnego upowa nienia rodziców/ opiekunów prawnych.
8) Dziecko ucz szczaj ce do przedszkola powinno by ubezpieczone w dowolnie
wybranym przez ogó rodziców zak adzie ubezpieczeniowym.
9) Dzieci przyprowadzone i odbierane s zgodnie z godzinami zadeklarowanymi
w umowie cywilno-prawnej zawartej z dyrektorem przedszkola.

ORGANY PRZEDSZKOLA
§3
Organami przedszkola s :
1. Dyrektor przedszkola
2 Rada pedagogiczna
3. Rada rodziców
1. Dyrektor przedszkola
1) Kompetencje dyrektora:
a) kieruje dzia alno ci dydaktyczno – wychowawcz placówki i reprezentuje
na zewn trz. Jest kierownikiem zak adu pracy dla zatrudnionych
w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obs ugi;
b) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje uchwa y podj te w ramach
jej kompetencji stanowi cych;
c) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli;
d) opracowuje na ka dy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, które
przedstawia Radzie Pedagogiczne i Radzie Rodziców w terminie do
15 wrze nia roku szkolnego, którego dotyczy plan; przed zako czeniem
ka dego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie
Rodziców informacj o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawieraj
zakres wykonania planu oraz wnioski ze sprawowania nadzoru
pedagogicznego;
e) sprawuje opiek nad dzie mi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne dzia ania prozdrowotne;
f) organizuje, w porozumieniu z organem prowadz cym wczesne wspomaganie
rozwoju oraz nauczanie indywidualne dla dziecka obj tego obowi zkowym
rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
g) powo uje zespó sk adaj cy si z nauczycieli, wychowawców, grup
wychowawczych i specjalistów prowadz cych zaj cia z uczniem
wymagaj cym pomocy psychologiczni – pedagogicznej oraz dla ka dego
dziecka posiadaj cego specjalne potrzeby edukacyjne;

h) dysponuje rodkami okre lonymi w planie finansowym placówki
zaopiniowanym przez Rad Rodziców i ponosi odpowiedzialno za ich
prawid owe wykorzystanie, a tak e organizuje obs ug administracyjn ,
finansow i gospodarcz przedszkola;

i) wspó dzia a ze szko ami wy szymi oraz zak adami kszta cenia nauczycieli;
j) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a tak e
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zaj ciach organizowanych
przez przedszkole poza obiektem do niego nale cym;
k) je eli przerwa w dzia alno ci przedszkola trwa co najmniej 14 dni, dokonuje
kontroli obiektów nale cych do placówki pod k tem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;
z ustale kontroli sporz dza si protokó , który podpisuj osoby bior ce
w niej udzia , a kopi protoko u przekazuje si organowi prowadz cemu;
l) na wniosek Rady Pedagogicznej ustala ramowy rozk ad dnia
z uwzgl dnieniem zasad ochrony i higieny pracy oraz oczekiwa
rodziców/prawnych opiekunów;
m) opracowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do
zatwierdzenia organowi prowadz cemu;
n) wstrzymuje uchwa y Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodne
z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy; o wstrzymaniu
wykonania uchwa y dyrektor niezw ocznie zawiadamia organ prowadz cy
lub organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny;
o) wspó pracuje z rodzicami, organem prowadz cym oraz instytucjami
nadzoruj cymi i kontroluj cymi;
p) kieruje polityk kadrow przedszkola, decyduje w sprawach zatrudnienia
i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki;
q) przyznaje nagrody i kary porz dkowe nauczycielom i innym pracownikom
placówki;
r) wyst puje z wnioskami, po zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej
w sprawach odznacze , nagród i innych wyró nie dla nauczycieli oraz
pozosta ych pracowników przedszkola;
s) podejmuje decyzje o skre leniu dziecka z przedszkola w czasie roku
szkolnego, po zaopiniowaniu przez Rad Pedagogiczn ;
t) powiadamia dyrektora szko y, w obwodzie której mieszka dziecko,
o spe nianiu przez nie w przedszkolu rocznego obowi zku przygotowania
przedszkolnego;
u) zapewnia pracownikom w ciwe warunki pracy zgodnie z przepisami
Kodeksu Pracy, bhp i ppo .;
v) koordynuje wspó dzia anie organów przedszkola, zapewnia im swobodne
dzia anie zgodnie z prawem oraz wymian informacji mi dzy nimi;

w) wspó dzia a z organizacjami zwi zkowymi dzia aj cymi na terenie
przedszkola;
x) prowadzi dokumentacj kancelaryjno-archiwaln i finansow zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami;
y) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny
niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu –
opracowuje w uzgodnieniu z organem prowadz cym przedszkolny program
i harmonogram poprawy efektywno ci nauczania lub wychowania;
z) wykonuje inne zadania wynikaj ce z przepisów szczegó owych.
) dopuszcza do u ytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego
opracowany samodzielnie przez nauczyciela lub inn osob prowadz
zaj cia dodatkowe po zasi gni ciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
2. Rada Pedagogiczna
2) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizuj cym statutowe
zadania dotycz ce dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej.
a) w sk ad Rady Pedagogicznej wchodz : dyrektor przedszkola, jako przewodnicz cy
oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu;
b) szczegó owe zasady dzia ania Rady Pedagogicznej okre la regulamin jej
dzia alno ci, który nie mo e by sprzeczny ze statutem;
c) zebrania mog by organizowane na wniosek:
ca) organu prowadz cego;
cb) organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny;
cc) dyrektora przedszkola;
cd) przewodnicz cego Rady Rodziców;
ce) 1/3 cz onków rady pedagogicznej;
d) uchwa y Rady Pedagogicznej podejmowane s wi kszo ci g osów w obecno ci
przynajmniej po owy jej cz onków;
e) osoby bior ce udzia w zebraniu Rady Pedagogicznej s zobowi zane do
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mog
narusza dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a tak e nauczycieli i innych
pracowników przedszkola;
f)

zebrania Rady Pedagogicznej s protoko owane;

g) w zebraniach rady pedagogicznej mog tak e bra udzia z g osem doradczym
osoby zapraszane przez jej przewodnicz cego za zgod lub na wniosek rady
pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzysze i innych organizacji, których
celem statutowym jest dzia alno wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie
form dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej przedszkola;
h) przewodnicz cy rady przygotowuje i prowadzi zebranie oraz jest odpowiedzialny
za powiadomienie wszystkich jej cz onków o terminie i porz dku zebrania;
i) do kompetencji stanowi cych Rady Pedagogicznej nale y:
ia) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
ib) podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
ic) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego;
id) podejmowanie uchwa w sprawie skre lenia dziecka z listy wychowanków;
ie) przygotowywanie projektu statutu przedszkola oraz propozycji jego zmian oraz
przyj cie go do realizacji w formie przyj tej uchwa y;
if) podejmowanie uchwa w sprawie zestawu programów wychowania
przedszkolnego;
j)

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególno ci:
ja) organizacj pracy w przedszkolu, w tym zw aszcza tygodniowy rozk ad zaj ;
jb) projekt planu finansowego placówki;
jc) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze , nagród i innych
wyró nie dla nauczycieli;
jd) propozycje dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom sta ych prac i zaj
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p atnych zaj
dydaktycznych i wychowawczych;
je) prac dyrektora w sprawie ustalenia jego oceny;

k) w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady
pedagogicznej, mo e dokona zmian w zestawie programów wychowania
przedszkolnego, z tym , e zmiana nie mo e nast pi w trakcie roku szkolnego;
l) Rada Pedagogiczna mo e wyst pi z wnioskiem do organu prowadz cego
przedszkole o odwo anie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego
stanowiska kierowniczego.

3. Rada Rodziców
3) Rada Rodziców jest spo ecznie dzia aj cym organem na rzecz przedszkola.
a) Rada Rodziców stanowi reprezentacj rodziców dzieci ucz szczaj cych do
przedszkola;
b) w sk ad Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddzia owych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego
oddzia u;
c) w wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;
d) wybory przeprowadza si na pierwszym zebraniu rodziców w ka dym roku
szkolnym;
e) kadencja rady rodziców trwa jeden rok;
f) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dzia alno ci, w którym okre la
w szczególno ci:
fa) wewn trzn struktur i tryb pracy rady;
fb) szczegó owy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz
przedstawicieli rad oddzia owych.
g) decyzje Rady rodziców s jawne;
h) Rada Rodziców mo e wyst powa do dyrektora i innych organów przedszkola,
organu prowadz cego oraz organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny z
wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
i) do kompetencji Rady Rodziców nale y:
ia) uchwalenie regulaminu swej dzia alno ci;
ib) uchwalenie w porozumieniu z rad pedagogiczn programu wychowawczego
przedszkola;
ic) opiniowanie zestawu programów wychowania przedszkolnego;
id) opiniowanie programów i harmonogramów poprawy efektywno ci kszta cenia
lub wychowania przedszkola;
ie) opiniowanie projektu planu finansowego sk adanego przez dyrektora;
if) przedstawienie swojej opinii o pracy nauczyciela, w terminie 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego
nauczyciela.

j) w celu wspierania dzia alno ci statutowej przedszkola, rada rodziców mo e
gromadzi fundusze z dobrowolnych sk adek rodziców oraz innych róde . Zasady
wydatkowanie funduszy rady rodziców okre la jej regulamin;
k) zebrania rady s protoko owane;
l) w posiedzeniach rady rodziców mo e uczestniczy z g osem doradczym dyrektor
placówki;
) do udzia u w posiedzeniach zapraszane mog by inne osoby z g osem doradczym.
4. Na wniosek rodziców lub nauczycieli w placówce mo e zosta powo ana Rada
Przedszkola.
5. Organy przedszkola wspó dzia aj ze sob na zasadach okre lonych w przepisach
prawa i w statucie przedszkola.
1) Rodzice i nauczyciele wspó dzia aj ze sob w sprawach opieki i kszta cenia dzieci.
2) Wszystkie dzia ania podejmowane przez rad pedagogiczn i rad rodziców s
konsultowane z dyrektorem placówki.
3) Dyrektor co najmniej trzy razy w roku spotyka si z rad rodziców w celu
poinformowania jej o dzia alno ci placówki.
4) Na wniosek rady rodziców dyrektor jest zobowi zany zaprosi na posiedzenie rady
pedagogicznej jej przedstawiciela .
5) Dyrektor koordynuje wspó prac wszystkich organów placówki tak, aby da
mo liwo swobodnego dzia ania i podejmowania decyzji w ramach swoich
kompetencji okre lonych ustaw , regulaminem rady pedagogicznej i rady rodziców.
6) Bie ce informacje wynikaj ce z posiedze rady rodziców przekazywane s cz onkom
rady pedagogicznej przez dyrektora placówki.
7) Wspó dzia anie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków
rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.

6. Organy przedszkola dzia aj zgodnie z prawem. Sprawy sporne mi dzy organami
rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzgl dniaj c zakresy kompetencji tych organów.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§4
1.Statut przedszkola okre la organizacj przedszkola, z uwzgl dnieniem przepisów § 5-7.
2. Dzia alno

przedszkola jest finansowana przez :

1) Gmin Pi tek.
2) rodziców w formie op at sta ych za pobyt dziecka w przedszkolu.

§5
1. Podstawow jednostk organizacyjn przedszkola jest oddzia z

ony z dzieci
zgrupowanych wed ug zbli onego wieku z uwzgl dnieniem ich potrzeb,
zainteresowa , uzdolnie .

2. Liczba dzieci w oddziale nie mo e przekroczy 25.
3. Dzieci niepe nosprawne mog by przyj te do przedszkola, po przed eni orzeczenia
poradni psychologiczno – pedagogicznej, okre laj cego ich poziom rozwoju
psychofizycznego, stan zdrowia oraz brak wskaza do przebywania w placówce
specjalnej.

§6
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opieku cza prowadzona jest na podstawie
programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do u ytku przez dyrektora
przedszkola.
1) Nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego
opracowany samodzielnie lub we wspó pracy z innymi nauczycielami, mo e równie
zaproponowa program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi
zmianami.
2) Zaproponowany przez nauczyciela program powinien by dostosowany do mo liwo ci
dzieci, dla których jest przeznaczony.
3) Dyrektor przedszkola po zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do u ytku
w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.
4) Dopuszczone do u ytku programy stanowi przedszkolny zestaw programów
wychowania przedszkolnego.
2. Godzina zaj

w przedszkolu trwa 60 minut.

2a. Przedszkole mo e organizowa zaj cia dodatkowe finansowane przez organ
prowadz cy.
a) Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w ramach planu zaj
nauk religii;

organizuje si

b) Przedszkole ma obowi zek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie
mniejszej ni siedmiu wychowanków grupy przedszkolnej. Dla mniejszej
liczby wychowanków w grupie lekcja religii powinna by organizowana
w grupie mi dzy oddzia owej;
c) Nauczanie religii odbywa si na podstawie programów opracowanych
i zatwierdzonych przez w ciwe w adze ko cio ów i innych zwi zków
wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do
wiadomo ci;
d) Nauka religii w przedszkolu odbywa si w wymiarze dwóch zaj
przedszkolnych (w ciwych dla danego poziomu nauczania);
e) Sposób dokumentowania zaj
odr bne przepisy.

prowadzonych w przedszkolu okre laj

2b. Dzieci mog uczestniczy w organizowanych przez przedszkole zaj ciach
dodatkowych, dostosowanych do ich potrzeb, zdolno ci i mo liwo ci rozwojowych.
1) Rodzaj zaj

oraz ich cz stotliwo

2) Koszty zaj

dodatkowych ponosz rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

3) Organizacja i terminy zaj

zale

od wyboru rodziców/opiekunów prawnych.

dodatkowych ustalane s przez dyrektora przedszkola.

3. Czas trwania zaj prowadzonych dodatkowo, w szczególno ci zaj
umuzykalniaj cych, nauki j zyka obcego, nauki religii i innych powinien by
dostosowany do mo liwo ci rozwojowych dzieci i wynosi:
1) Z dzie mi w wieku 3-4 lat - oko o 15 minut.
2) Z dzie mi w wieku 5-6 lat oko o 30 minut.
4. Nauczyciel ma obowi zek dokumentowania zaj
w przedszkolu.
5. Sposób dokumentowania zaj

dodatkowych prowadzonych

okre laj odr bne przepisy.

§7
1. Gminne Przedszkole w Pi tku jest placówk sze ciooddzia ow .
2. Liczb oddzia ów w przedszkolu ustala organ prowadz cy. W zale no ci od potrzeb
w przedszkolu mo e by utworzone wi cej lub mniej oddzia ów.
3. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) Sale zaj , po jednej dla ka dego oddzia u, wyposa one w odpowiedni do danego
wieku sprz t, pomoce dydaktyczne i zabawki.
2)

azienki.

3) Szatni .
4) Jadalni .
5) Blok kuchenny z zapleczem.
6) Ogród przedszkolny.
§8
1. Szczegó ow organizacj wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym
okre la arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola
w terminie ustalonym przez organ prowadz cy. Wszelkie zmiany w organizacji
nanoszone s w postaci aneksu do organizacji.
2. Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez Rad Pedagogiczn
zatwierdza organ prowadz cy przedszkole.

3. Arkusz organizacyjny przedszkola okre la w szczególno ci:
1) Liczb dzieci i czas pracy poszczególnych oddzia ów.
2) Liczb pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmuj cych stanowiska
kierownicze.
3) Ogóln liczb godzin finansowanych ze rodków przydzielonych przez organ
prowadz cy przedszkole.
4) Wykaz zaj

dodatkowych.
§9

1. Organizacj pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola okre la ramowy
rozk ad dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej
z uwzgl dnieniem ram czasowych wynikaj cych z podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz zasad ochrony zdrowia i higieny, a tak e
oczekiwa rodziców/ prawnych opiekunów.
2. Ramowy rozk ad dnia mo e ulega zmianie.
3. Na podstawie ramowego rozk adu dnia nauczyciele, którym powierzono opiek nad
danym oddzia em, ustalaj dla danego oddzia u szczegó owy rozk ad dnia,
z uwzgl dnieniem potrzeb i zainteresowa dzieci oraz ram czasowych dla danej
aktywno ci wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
4. W trosce o prawid owy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania
i kszta cenia dzieci w wieku przedszkolnym w nast puj cy sposób zagospodarowuje
si czas przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
1) Co najmniej jedna pi czasu nale y przeznaczy na zabaw . W tym czasie dzieci
bawi si swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela
2) Co najmniej jedn pi czasu (w przypadku m odszych dzieci – jedn czwart
czasu), dzieci sp dzaj w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.
Organizowane s tam gry i zabawy ruchowe, zaj cia sportowe, obserwacje
przyrodnicze, prace gospodarcze i ogrodnicze itd.;
3) Najwy ej jedn pi czasu zajmuj ró nego typu zaj cia dydaktyczne, realizowane
wed ug wybranego programu wychowania przedszkolnego.
4) Pozosta y czas – dwie pi te czasu nauczyciel mo e dowolnie zagospodarowa .
W tej puli czasu mieszcz si czynno ci opieku cze, samoobs ugowe, organizacyjne
i inne.
§10
1.Przedszkole funkcjonuje przez ca y rok szkolny, z wyj tkiem przerw ustalonych przez
organ prowadz cy. Przerwa wakacyjna w przedszkolu trwa dwa miesi ce. Termin przerwy
ustalany jest corocznie przez organ prowadz cy na wniosek dyrektora przedszkola.
W uzasadnionych przypadkach przerwa wakacyjna mo e ulec skróceniu.
2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadz cy na wniosek dyrektora
przedszkola i Rady Przedszkola w tym czas przeznaczony na realizacj podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy ni 5 godzin dziennie.
3. Korzystanie z us ug Gminnego Przedszkola im. Jana Paw a II w Pi tku odbywa si na
zasadach okre lonych w Uchwale Rady Gminy. Zakres us ug wiadczonych przez
przedszkole okre la umowa o wiadczenie us ug zawarta pomi dzy dyrektorem
placówki a rodzicem
a) przedszkole realizuje bezp atne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy
programowych w godzinach od 8:00 do 13:00;

b) przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie tj. od godz. 7:00 do godz. 16:00;
c) wyd enie czasu pracy po godzinie mo e nast pi na pisemny wniosek
przynajmniej 15 rodziców za zgod organu prowadz cego;
d) czas pracy na dany rok szkolny okre la arkusz organizacyjny pracy
przedszkola.
4. Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola.
a) rodzice/opiekunowie prawni podpisuj z dyrektorem przedszkola umow
korzystania z us ug przedszkolnych obowi zuj cych przez jeden rok szkolny;
b) wszelkie zmiany dotycz ce organizacji pracy przedszkola, w tym zmiany
kadrowe oraz d sze zast pstwa, dokonywane s w formie aneksu do projektu
organizacyjnego na dany rok szkolny z odpowiednim wyprzedzeniem.
5) Zasady odp atno ci za pobyt dzieci w przedszkolu.
a)

wiadczenia udzielane przez przedszkole s nieodp atne w zakresie realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, okre lonej przez ministra
ciwego do spraw o wiaty i wychowania; czas realizacji podstawy
programowej wynosi 5 godzin dziennie;

b) zasady odp atno ci za pobyt dzieci powy ej podstawy programowej ustala Rada
Gminy Pi tek w drodze odr bnej uchwa y;
c) w przedszkolu istnieje mo liwo korzystania z 1,2 lub 3 posi ków.
Za korzystanie z obiadu pobiera si op at w wysoko ci 50% stawki dziennej,
za dwa posi ki tj. niadanie + obiad lub obiad + podwieczorek pobiera si op at
w wysoko ci 80% stawki dziennej, za trzy posi ki tj. niadanie + obiad
+ podwieczorek op ata wynosi 100% stawki dziennej;
d) koszty wy ywienia dziecka w pe ni pokrywane s przez rodziców/opiekunów;
e) dzienna stawka ywieniowa ustalana jest przez dyrektora przedszkola
w porozumieniu z rad rodziców;
f) w przypadku nieobecno ci dziecka w przedszkolu, rodzicom przys uguje zwrot
za wy ywienie za ka dy dzie absencji. Potracenia dokonywane s z do u na
podstawie frekwencji odnotowanej w dzienniku;
g) op aty z tytu u wy ywienia oraz op at sta (tzw. czesne) rodzice wnosz
z góry na podane konto w Banku Spó dzielczym w Pi tku do 10 ka dego
miesi ca;
h)

z wy ywienia mog korzysta równie pracownicy przedszkola wnosz c op at
w wysoko ci ustalonej stawki.

i) dyrektor przedszkola w porozumieniu z rad pedagogiczn mo e wyst pi do
Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej o przyznanie pomocy sta ej lub dora nej
dla dzieci z rodzin znajduj cych si w trudnej sytuacji materialnej.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 11
1. W przedszkolu zatrudnia si dyrektora, nauczycieli oraz pracowników
administracyjno-obs ugowych.
2. Liczba zatrudnionych pracowników uzale niona jest od stopnia organizacji
przedszkola.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników okre laj
odr bne przepisy.
4. Ka demu pracownikowi powierza si okre lony zakres zada , uprawnie
i odpowiedzialno ci ustalonej przez dyrektora placówki.
5. W przedszkolu tworzy si stanowisko nauczyciela, pomocy nauczyciela, logopedy,
intendenta, kucharki, pomocy kuchennej, sprz taczki. Wymiar czasu pracy
poszczególnych stanowisk okre la arkusz organizacyjny.
6. Zakres czynno ci dla poszczególnych stanowisk, wynikaj ce z organizacji pracy
przedszkola, okre la dyrektor placówki. Szczegó owe zakresy obowi zków podpisane
przez pracowników znajduj si w teczkach akt osobowych.
7. Do zada nauczyciela nale y:
1) Odpowiedzialno

za ycie, zdrowie i bezpiecze stwo powierzonych dzieci:

a) udzielenie pierwszej pomocy oraz zapewnienie pomocy lekarskiej dziecku
w sytuacji zagro enia;
b) przestrzeganie zasad bezpiecze stwa obowi zuj cych nauczyciela, który sprawuje
opiek nad dzie mi – zgodnie z zakresem obowi zków i odpowiedzialno ci.
2) Tworzenie warunków wspomagaj cych rozwój dzieci, ich zdolno ci i zainteresowa .
3) D enie do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci
poprzez wykorzystanie ich w asnej inicjatywy.
4) Wspieranie rozwoju aktywno ci poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie
samego siebie, otaczaj cej rzeczywisto ci spo eczno – kulturalnej i przyrodniczej,
wzbogaconej przez zasób jego w asnych do wiadcze .
5) Otaczanie indywidualn opiek ka dego z wychowanków zgodnie z zasad
indywidualizacji pracy i podmiotowego podej cia do dziecka, dostosowanie metod

i form pracy do jego mo liwo ci.
8. Zadania nauczyciela zwi zane z zapewnieniem dzieciom higieny i bezpiecze stwa
w czasie zaj organizowanych przez przedszkole:
1) W zakresie opieki higieniczno – sanitarnej:
a) obserwowanie stanu zdrowia dzieci;
b) czuwanie nad wypoczynkiem dzieci;

c) czuwanie nad nale ytym spo ywaniem posi ków;
d) czuwanie nad higien dzieci;
e) pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci przy wyj ciach na spacery, wycieczki;
2) W zakresie kontroli higieny osobistej:
a) wyrabianie nawyków higienicznych dzieci;
b) pomoc dzieciom przy czynno ciach higienicznych w azience.
3) W zakresie zwalczania chorób:
a) udzielanie pierwszej pomocy w nag ych wypadkach lub zachorowaniach na terenie
przedszkola;
b) roztaczanie opieki nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica;
c) powiadamianie rodziców o wy ej wymienionych wypadkach;
d) izolowanie dzieci ze z ym samopoczuciem, niedopuszczanie do kontaktowania si
dzieci zdrowych z chorymi;
4) W zakresie wychowania fizycznego:
a) propagowanie wychowania fizycznego i sportu jako podstawowego czynnika
zdrowia;
b) przestrzeganie w ci gu dnia w ciwych proporcji pomi dzy wysi kiem fizycznym
i umys owym a wypoczynkiem;

5) W zakresie bezpiecze stwa dzieci:
a) znajomo oraz systematyczne przestrzeganie zasad i przepisów bezpiecze stwa
i higieny pracy z dzie mi;

b) usuwanie wszelkich dostrze onych nieprawid owo ci, które gro wypadkiem
lub mog przynie szkod zdrowiu dziecka; je li usuni cie ich we w asnym
zakresie jest niemo liwe, niezw oczne zg aszanie dyrektorowi przedszkola;
c) planowe i okoliczno ciowe zapoznawanie dzieci z warunkami i wymogami
bezpiecze stwa i higieny, przestrzeganie o istniej cych niebezpiecze stwach
i zagro eniach oraz wskazanie metod i rodków zapobiegania nim;
d) czuwanie nad przestrzeganiem przez dzieci obowi zuj cych norm i zasad
ciwego zachowywania si ;
e) eliminowanie przejawów dzia niew ciwych zachowa , niezgodnych
z zawartymi umowami oraz bezpiecze stwa i higieny pracy;
f) natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie dziecku pierwszej pomocy
i dalszej opieki w razie nieszcz liwego wypadku, powiadomienie o wypadku
dyrektora przedszkola, przeciwdzia anie ujemnym skutkom wypadku i podj ciu
innych niezb dnych kroków;
g) stosowanie, zgodnie z obowi zuj cym prawem, norm i zasad bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas organizowania wycieczek, spacerów i wyj poza budynek
przedszkola;
h) zapoznawanie i wdra anie dzieciom znajomo ci przepisów ruchu drogowego;
i) u wiadomienie rodzicom konieczno ci zapewnienia dzieciom opieki ze strony
doros ych w czasie drogi do przedszkola i drogi powrotnej;
j) sumienny nadzór nad dzie mi, pod adnym pozorem nie pozostawianie ich bez
opieki.
9. Osoba zatrudniona na stanowisku kucharki zobowi zana jest do:
1) Przyrz dzania punktualnie, zdrowych i higienicznych posi ków dla dzieci i personelu.
2) Przyjmowania produktów z magazynu, kwitowania ich odbioru i dbania o racjonalne
ich zu ycie.
3) Utrzymywania w stanie u ywalno ci powierzonego sprz tu kuchennego i dbania
o czysto kuchni.
4) Uczestniczenia w planowaniu jad ospisu dekadowego i przygotowywania wed ug
niego posi ków.
5) Wykonywania innych czynno ci poleconych przez dyrektora, wynikaj cych
z organizacji placówki.
6) Przestrzegania w

ciwego podzia u pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonywaniem.

7) Sta ego polepszania wy ywienia dla dzieci.

8) Przestrzegania zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych,
dyscypliny pracy, BHP i p.po .

9) Stosowania norm i zasad zawartych w przedszkolnych ksi gach GHP, GMP, HACCP.
10) Niezw ocznego powiadamiania dyrektora przedszkola o wszelkich zagro eniach lub
wypadkach maj cych miejsce na terenie przedszkola.
10. D obowi zków intendentki przedszkola nale y:
1) Sprawowanie opieki nad ca

ci pomieszcze i sprz tu przedszkola.

2) Za atwianie spraw zwi zanych z utrzymaniem w stanie u ywalno ci pomieszcze
i sprz tu przedszkola (remonty, konserwacje).
3) Nadzorowanie sporz dzania posi ków i przydzielanie porcji ywno ciowych.
4) Zaopatrywanie przedszkola w ywno

i sprz t.

5) Branie udzia u w sporz dzaniu jad ospisów dekadowych.
6) Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.
7) Wykonywanie innych czynno ci poleconych przez dyrektora przedszkola
wynikaj cych z organizacji pracy w przedszkolu.
8) Sta e polepszanie wy ywienia dla dzieci.
9) Dba

o kaloryczno

i warto

od ywcz posi ków.

10) Analizowanie racjonalno ci gospodarki i poziomu wy ywienia dzieci.
11) Sporz dzanie miesi cznych list op at za przedszkole oraz nadzorowanie wp at
wnoszonych przez rodziców.
12) Oznakowanie rodków trwa ych, prowadzenie ksi g inwentarzowych.
13) Stosowanie norm i zasad zawartych w przedszkolnych ksi gach: GHP, GMP,
HACCP.
14) Usuwanie wszelkich dostrze onych braków i b dów gro cych wypadkiem lub
mog cych przynie szkod zdrowiu dzieci. Je li usuni cie ich we w asnym zakresie
jest niemo liwe, zg aszanie dyrektorowi przedszkola.
15) Niezw ocznego powiadamiania dyrektora przedszkola o wszelkich zagro eniach lub
wypadkach maj cych miejsce na terenie przedszkola.

11. Do zada sprz taczki nale y:
1) Dbanie o czysto , ad i porz dek w salach zaj
przedszkolnych.

i innych pomieszczeniach

2) Dbanie o czysto pomieszcze i urz dze sanitarnych, codzienne ich
dezynfekowanie.
3) Utrzymywanie porz dku wokó placówki.
4) Pomaganie w rozdawaniu posi ków.
5) Wykonywanie innych czynno ci zaleconych przez dyrektora.
6) Pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w szatni.
7) Pomoc nauczycielce podczas zaj , po uprzednim zg oszeniu przez ni potrzeby
pomocy.
8) Usuwanie wszelkich dostrze onych braków i b dów gro cych wypadkiem lub
mog cych przynie szkod zdrowiu dzieci. Je li usuni cie ich we w asnym zakresie
jest niemo liwe, zg aszanie dyrektorowi przedszkola.
9) Niezw ocznego powiadamiania dyrektora przedszkola o wszelkich zagro eniach lub
wypadkach maj cych miejsce na terenie przedszkola.
12. Do zada pomocy nauczyciela nale y:
1) Wspó praca z nauczycielk przydzielonej grupy w zakresie wychowania i opieki nad
dzie mi, nie udzielanie informacji rodzicom na temat dzieci (jest to wy cznie zadanie
nauczycielki).
2) Pomoc nauczycielce w dekorowaniu sali, przygotowaniu wystaw prac plastycznokonstrukcyjnych.
3) Pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali i szatni.
4) Pomoc w opiece nad dzie mi podczas spacerów i wycieczek.
5) Czuwanie nad odpoczynkiem dzieci.
6) Przygotowanie do posi ków /rozk adanie i zbieranie naczy /, pomoc w rozdawaniu
posi ków, oraz sprz tanie po ich zako czeniu.
7) Czuwanie nad nale yt higien dzieci.
8) Pomoc dzieciom przy czynno ciach higienicznych w azience.
9) Pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym , do czasu przybycia
rodzica.

10) Usuwanie wszelkich dostrze onych braków i b dów gro cych wypadkiem lub
mog cych przynie szkod zdrowiu dzieci. Je li usuni cie ich we w asnym zakresie
jest niemo liwe, zg aszanie dyrektorowi przedszkola.
11) Przestrzeganie przepisów sanitarno –higienicznych, BHP, i przeciwpo arowych.
12) Niezw ocznego powiadamiania dyrektora przedszkola o wszelkich zagro eniach lub
wypadkach maj cych miejsce na terenie przedszkola.
13) Chwilowa opieka nad dzie mi podczas nieobecno ci nauczycieli w sali, uzasadniona
potrzebami fizjologicznymi lub innymi uzasadnionymi przyczynami.
14) Wykonywanie innych czynno ci zaleconych przez dyrektora.
12. Do zada pomocy kuchennej nale y:
1) Pomoc w przygotowaniu potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszcz dne
gospodarowanie artyku ami spo ywczymi.
2) Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posi ków.
3) Utrzymanie porz dku i czysto ci na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad
higieniczno-sanitarnych, BHP, p.po .
4) Dora ne zast powanie kucharki w przypadku jej nieobecno ci.
5) Sta e polepszanie wy ywienia dla dzieci.
6) Stosowanie norm i zasad zawartych w przedszkolnych ksi gach: GHP, GMP,
HACCP.
7) Niezw ocznego powiadamiania dyrektora przedszkola o wszelkich zagro eniach lub
wypadkach maj cych miejsce na terenie przedszkola.
8) Wykonywanie innych czynno ci zaleconych przez dyrektora.

13. Do zada logopedy:
1) Diagnozowanie dzieci pod k tem wad wymowy.
2) Obj cie terapi logopedyczn dzieci, które wymagaj wsparcia.
3) Planowanie i bezpo rednie realizowanie z dzie mi zaj logopedycznych oraz
ponoszenie odpowiedzialno ci za ich jako .
4) Odpowiedzialno za ycie i bezpiecze stwo powierzonych jego opiece dzieci,
rozwijanie ich zdolno ci i zainteresowa .

5) Przygotowywanie do zaj , samokszta cenie i doskonalenie zawodowe.
6) Prowadzenie dziennika zaj .
7) Informowanie rodziców o post pach i trudno ciach dzieci.
8) Prowadzenie prelekcji dla rodziców.
9) Przygotowywanie rad szkoleniowych dla nauczycieli.
10) Prezentowanie na zebraniach rady pedagogicznej sprawozdania z pracy logopedycznej
prowadzonej z dzie mi ( dwa razy w roku).

§ 12
1. W przedszkolu licz cym co najmniej 6 oddzia ów lub posiadaj cym oddzia y
zlokalizowane w ró nych miejscach, albo, w którym co najmniej dwa oddzia y
pracuj d ej ni 10 godzin dziennie, mo e by utworzone stanowisko
wicedyrektora.
2. Dyrektor przedszkola, za zgod organu prowadz cego, mo e utworzy stanowisko
wicedyrektora w innych ni okre lone w ust.1, a tak e za zgod organu
prowadz cego, mo e tworzy inne stanowiska kierownicze.
1) Podczas nieobecno ci dyrektora w przedszkolu zast puje go inny nauczyciel
przedszkola, wyznaczony przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadz cym.

§ 13
1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddzia y opiece jednego lub dwóch
nauczycieli zale nie od czasu pracy oddzia u lub realizowanych zada oraz
z uwzgl dnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
2. Dla zapewnienia ci
ci i skuteczno ci pracy wychowawczej i dydaktycznej
wskazane jest, aby nauczyciel opiekowa si danym oddzia em przez ca y okres
ucz szczania dziecka do przedszkola.

§ 14
1. W przedszkolu ogólnodost pnym z oddzia ami integracyjnymi, zatrudnia si
dodatkowo nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz
specjalistów.

§ 15
1. Zakres zada nauczyciela:
1) Wspó dzia a z rodzicami /opiekunami prawnymi w sprawach wychowania i nauczania
dzieci, z uwzgl dnieniem prawa rodziców /opiekunów prawnych do znajomo ci
zada wynikaj cych w szczególno ci z programu wychowania przedszkolnego
realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotycz cych dziecka, jego
zachowania i rozwoju.
2) Planuje organizuje i prowadzi prac wychowawczo-dydaktyczn oraz jest
odpowiedzialny za jej jako .
a) Opracowuje miesi czne plany pracy w oparciu o podstawy programowe lub
wybrany program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN lub
program autorski zatwierdzony przez dyrektora przedszkola ;
b) w planie nauczyciel uwzgl dnia zainteresowania dzieci, wyniki diagnozy
o dziecku.
3) Prowadzi obserwacje pedagogiczne maj ce celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje:
a) zgodnie z zasad indywidualizacji pracy i podmiotowego podej cia do dziecka
nauczyciel otacza opiek ka dego z wychowanków i dostosowuje formy
i metody pracy do jego mo liwo ci rozwojowych.
4) Wspó pracuje ze specjalistami wiadcz cymi pomoc psychologicznopedagogiczn , opiek zdrowotn i inn , w zakresie:
a)
b)
c)
d)
e)

konsultacje z psychologiem;
uczestnictwo w warsztatach;
prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców;
inicjowania innych form pomocy wychowawczej;
rozpoznawania potencjalnych mo liwo ci oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umo liwia ich zaspokajanie;
f) minimalizowanie skutków zaburze rozwojowych;
g) badania dojrza ci szkolnej.

2. Rodzice i nauczyciele wspó pracuj
dzieci poprzez:

ze sob w sprawach wychowania, nauczania

1) zebrania ogólne organizowane 2 razy w ci gu roku;
2) zebrania grupowe organizowane 1 raz na kwarta ;
3) zaj cia otwarte 1-2 razy w roku;

4) warsztaty wg. potrzeb;
5) uroczysto ci przedszkolne;
6) kontakty indywidualne.
3. Do obowi zków zespo u d.s. pomocy psychologiczno – pedagogicznej nale y:
1) Rozpoznawanie mo liwo ci psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnie .
2) Okre lanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania.
3) Dokonywanie okresowej oceny efektywno ci pomocy udzielanej dzieciom,
w tym efektywno ci prowadzonych zaj specjalistycznych , rewalidacyjnych
i innych zaj , stosownie do potrzeb.
4) Przedstawianie wniosków i zalece do dalszej pracy z dzieckiem.
5) Opracowywanie i wdra anie indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych dla dzieci niepe nosprawnych.
6) Opracowywanie i wdra anie planów dzia
wspieraj cych dzieci, maj cych opini
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
7) Podejmowanie dzia
wychowawczych i opieku czych, w tym rozwi zywanie
problemów wychowawczych.
8) Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie ró nych form pomocy psychologiczno
– pedagogicznej dla wychowanków , ich rodziców i nauczycieli.
9) Podejmowanie dzia
mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków,
rodziców i nauczycieli.
10) Wspieranie rodziców w innych dzia aniach wyrównuj cych szanse edukacyjne dzieci.
11) Wspó pracowanie z instytucjami wspieraj cymi planowanie i realizacj zada
z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§ 16
1. Do przedszkola ucz szczaj dzieci od pocz tku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, którym dziecko ko czy 3 lata, do ko ca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko ko czy 6 lat z zastrze eniem ust pu 2.

1) Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowi zane odby roczne przygotowanie
przedszkolne .Obowi zek ten rozpoczyna si z pocz tkiem roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym dziecko ko czy 5 lub 6 lat. rozpocznie spe nianie
obowi zku szkolnego.
2) Dziecku, któremu odroczono rozpocz cie spe niania obowi zku szkolnego mo e
ucz szcza do przedszkola do ko ca roku szkolnego , w którym ko czy 10 lat
/od 01.09.2012 – 8 lat/.
3) Rodzice dziecka podlegaj cego obowi zkowi, którym mowa w pkt 2 s
zobowi zani dope ni czynno ci zwi zanych ze zg oszeniem dziecka do
Przedszkola, a tak e zapewni regularne ucz szczanie dziecka na zaj cia
4) Niespe nianie obowi zku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega
egzekucji w trybie przepisów o post powaniu egzekucyjnym i administracyjnym.
2a. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor
przedszkola mo e przyj do przedszkola dziecko, które uko czy o 2,5 roku.
3. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola:
1) Liczb miejsc w przedszkolu ustala organ prowadz cy placówk .
2) Podstaw zg oszenia dziecka do przedszkola jest „ Karta zg oszenia dziecka”.
3) Rodzice dziecka podlegaj cego obowi zkowi, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1.1,
równie obowi zani dope ni czynno ci zwi zanych ze zg oszeniem dziecka do
przedszkola, a tak e zapewni regularne ucz szczanie dziecka na zaj cia.
4) Rekrutacj dzieci do przedszkola przeprowadza si w oparciu o zasad powszechnej
dost pno ci wed ug nast puj cego harmonogramu:
a) od 1 marca do 15 kwietnia przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców „Karty
zg oszenia dziecka”;
b) w dniach od 15- 30 kwietni komisja kwalifikacyjna, powo ana przez dyrektora
przedszkola, dokonuje rekrutacji dzieci na nowy rok szkolny;
c) do 15 maja og oszenie wyników rekrutacji;
d) 16–22 maja - sk adanie odwo

od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora;

e) 31 maja - zako czenie rekrutacji.
5) W przypadku, gdy liczba zg oszonych dzieci jest mniejsza ni liczba miejsc,
dyrektor mo e odst pi od powo ania komisji kwalifikacyjnej i sam przeprowadza
rekrutacj na dany rok szkolny.
6) W sk ad komisji wchodz :
a) dyrektor przedszkola jako przewodnicz cy;
b) przedstawiciel rady pedagogicznej;

c) przedstawiciel rady rodziców;
d) przedstawiciel organu prowadz cego.
7) Przyjmowanie dzieci do przedszkola w ci gu roku szkolnego odbywa si w oparciu
o powszechn dost pno w zale no ci od wolnych miejsc. Przyj dzieci dokonuje
dyrektor przedszkola.
8) Do przedszkola w pierwszej kolejno ci przyjmowane s dzieci:
a) w wieku 6 lat odbywaj ce roczne przygotowanie przedszkolne;
b) w wieku 5 lat maj ce w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego;
c) matek lub ojców samotnie je wychowuj cych;
d) matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopie
niepe nosprawno ci, b
ca kowit niezdolno do pracy oraz niezdolno do
samodzielnej egzystencji;
e) umieszczone w rodzinach zast pczych;
f) obojga rodziców pracuj cych;
g) ucz szczaj ce w poprzednim roku szkolnym do danego przedszkola;
h) maj ce rodze stwo w danym przedszkolu.
9) Przedszkole, zgodnie z Konwencj Praw Dziecka kieruje si zasad dobra dziecka,
wed ug której wszystkie dzia ania podejmowane s w najlepiej poj tym interesie
dziecka oraz zgodnie z zasad równo ci oznaczaj cej, e wszyscy wychowankowie
niezale nie od p ci, koloru skóry, narodowo ci i wyznania maj równe prawa
i obowi zki.
10) Ka de dziecka przebywaj ce w przedszkolu ma prawo do:
a) w

ciwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego;

b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b
ochrony i poszanowania jego godno ci osobistej;
c)

psychicznej oraz

yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo –
dydaktycznym ;

d) akceptacji takim jakim jest;
e) indywidualnego procesu i w asnego tempa rozwoju;

f) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
g) badania i eksperymentowania;
h) ró norodnego, bogatego w bod ce i poddaj cego si procesom twórczym
otoczenia;
j) spokoju i samotno ci, gdy tego potrzebuje;
k) realizowania swoich zainteresowa , zdolno ci, rozwijania osobowo ci, talentów,
wymagania stawiane dziecku winny by dostosowane do jego mo liwo ci
psychofizycznych

11) Ka de dziecko przebywaj ce w przedszkolu ma obowi zek:
a) stosowania si do norm i zwyczajów panuj cych w przedszkolu;
b) wykonywania polece nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
c) szanowania sprz tów i zabawek;
d) poszanowania praw rówie ników w tym praw do wspólnej zabawy;
e) rozwi zywania konfliktów bez u ywania przemocy;
f) bezwzgl dnego podporz dkowania si nakazom dotycz cym zasad
bezpiecze stwa podczas pobytu w przedszkolu, w ogrodzie, podczas spacerów
i wycieczek;

12) Na podstawie uchwa y rady pedagogicznej dyrektor przedszkola mo e skre li dziecko
z listy wychowanków, gdy:
a) do 10 wrze nia dziecko nie zg osi si do przedszkola, a rodzice nie podadz
przyczyny nieobecno ci dziecka,
b) w karcie zg oszenia dziecka do przedszkola rodzice ( opiekunowie) zataj wad ,
która zagra a bezpiecze stwu i zdrowiu dziecka lub innych dzieci w przedszkolu.
c) istniej przeciwwskazania psychologiczno – pedagogiczne lub lekarskie do
przebywania dziecka w grupie przedszkolnej,
d) dziecko nie ucz szcza przez okres jednego miesi ca a rodzice/prawni opiekunowie,
po pisemnym ich powiadomieniu, w ci gu siedmiu dni nie z
odpowiedniego
wyja nienia nieobecno ci i nie dokonaj op aty za ten miesi c.
13) Umowa o wiadczenie us ug zawarta mi dzy rodzicami/ prawnymi opiekunami
mo e by wypowiedziana przez ka da ze stron z co najmniej dwutygodniowym
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesi ca.

14) Je eli droga dziecka pi cio i sze cioletniego z domu do najbli szego publicznego
przedszkola przekracza 3 km, obowi zkiem gminy jest zapewnienie bezp atnego
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka
i opiekuna rodkami komunikacji publicznej, je eli dowo enie zapewniaj rodzice.

POSTANOWIENIE KO COWE
§ 17
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odr bnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materia owej okre laj odr bne przepisy.
3. Zmiany w statucie mog by dokonywane w trybie w

ciwym dla jego uchwalenia.

4.Statut przedszkola uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13 .02.2012 r.
uchwa Nr 8/2011/2012
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