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Rozdział 1 

 

Nazwa i typ Przedszkola 

 

§ 1 

 

1. Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach, zwane dalej „Przedszkolem”, jest przedszkolem 

publicznym. 

2. Siedzibą Przedszkola jest budynek Zespołu Szkół w Jerzmanowicach 32-048 Jerzmanowice, 

ul. Szkolna 2. 

3. Przedszkole ma oddział zamiejscowy zlokalizowany 32-048 Jerzmanowice, Łazy 34. 

4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia. Zadania i kompetencje 

rady gminy i wójta określa ustawa Prawo Oświatowe. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator 

Oświaty.  

 

§ 2 

 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

 

1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Samorządowego Przedszkola 

w Jerzmanowicach; 

2. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Samorządowym 

Przedszkolu w Jerzmanowicach; 

3. dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola 

w Jerzmanowicach; 

4. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Jerzmanowice-Przeginia; 

 

 

Rozdział 2  

 

Cele i zadania Przedszkola 

 

§ 3 

 

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

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

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na 

drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga 

dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 
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2. Do zadań Przedszkola należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym 

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

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 umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

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

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie 

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

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

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

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

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi 

przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających 

rozwój tożsamości dziecka; 

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

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

w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych 

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

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

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

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 
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16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury 

i języka mniejszości narodowej lub etnicznej; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

§ 4  

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 

1. Przedszkole udziela dzieciom uczęszczającym do tego przedszkola, ich rodzicom oraz 

nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału 

rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 

przedszkola oraz w środowisku społecznym.  

3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika 

w szczególności:  

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców 

i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola. 

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania 

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, 

logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”. 
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8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:  

1) rodzicami dzieci; 

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

dalej „poradniami”; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny i dzieci. 

 

9. Dyrektor przedszkola uzgadnia z podmiotami wskazanymi w ust. 8 warunki współpracy. 

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

1) dziecka; 

2) rodziców dziecka; 

3) dyrektora przedszkola; 

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

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) asystenta nauczyciela lub osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających 

zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za 

odpowiednie do prowadzenia danych zajęć; 

10) pracownika socjalnego; 

11) asystenta rodziny; 

12) kuratora sądowego; 

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

i dzieci; 

 

11. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana 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, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

 

12. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieciom 

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

13. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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14. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, są 

organizowane dla dzieci, którzy mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności 

w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich 

zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają 

dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

15. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które są 

realizowane:  

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz 

2) indywidualnie z dzieckiem.  

 

16. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika 

potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie. 

17. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 16, dołącza się dokumentację określającą: 

1) trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu; 

2) w przypadku dziecka obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan 

zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu oraz 

ograniczenia w zakresie możliwości udziału dziecka w zajęciach wychowania przedszkolnego 

wspólnie z oddziałem przedszkolnym; 

3) w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola – także opinię nauczycieli 

i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu. 

 

18. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 16, publiczna poradnia we współpracy 

z przedszkolem oraz rodzicami dziecka przeprowadza analizę funkcjonowania dziecka 

uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

19. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu program 

wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, 

w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.  

20. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor przedszkola ustala, z uwzględnieniem opinii, o której 

mowa w ust. 16, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania realizowanych indywidualnie 

z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

21. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują 

działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu. 

22. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

1) dzieci objętych kształceniem specjalnym; 

2) dzieci objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

 

23. Do zadań nauczycieli, wychowawców w przedszkolu należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci; 
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3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu 

przedszkola; 

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

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

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

w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań 

podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań. 

 

24. Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności: 

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

rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących 

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

2) obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole (diagnoza przedszkolna); 

 

25. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

dziecka. 

26. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor 

przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu rodziców 

dziecka. 

27. Do zadań pedagoga w przedszkolu należy w szczególności:  

1) Ogólne zadania pedagoga to: 

a) dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w przedszkolu; 

b) udzielanie rodzicom porad wychowawczych; 

c) pomoc nauczycielom wszystkich oddziałów w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych; 

d) organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń 

rozwojowych;  

e) organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi; 

2) Szczegółowe zadania pedagoga to: 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn, niepowodzeń 

szkolnych; 

b) diagnozowanie środowiska dziecka; 

c) określanie form i sposobów udzielania dzieciom, w tym dzieciom z wybitnymi 

uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb; 

d) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

dzieci, rodziców i nauczycieli; 

e) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych  
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3) W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej pedagog szkolny: 

a) rozpoznaje warunki życia i nauki dzieci; 

b) pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych, 

c) opiekuje się dziećmi szczególnej troski, współpracując z organizacjami szkolnymi 

i pozaszkolnymi; 

d) kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci (systematyczne rozmowy, 

pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne); 

e) realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze; 

f) dokonuje oceny wychowawczej w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

g) czuwa nad realizacją obowiązku przedszkolnego; 

h) kontroluje postępy w nauce dzieci zagrożonych; 

i) udziela pomocy w wyborze dalszego kształcenia; 

j) udziela porad rodzicom. 

4) Pedagog szkolny zabiega również o pomoc socjalną dla dzieci poprzez dbanie o bezpłatne 

dożywianie dzieci z ubogich rodzin. 

5) Udziela dzieciom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych 

niepowodzeniami szkolnymi czy konfliktami rodzinnymi, 

6) Wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec dziecka. 

7) Prowadzi profilaktykę uzależnień. 

8) Promuje zdrowy styl życia. 

9) Stale współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, 

wychowania i edukacji młodego człowieka. 

 

28. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 

1) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy dzieci i uczniów. 

2) Monitorowanie poziomu rozwoju mowy powierzonych dzieci. 

3) Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie 

stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń. 

4) Obserwacja i ocena postępów dziecka oraz przedstawienie opinii o dziecku nauczycielowi 

prowadzącemu. 

5) Współpraca z nauczycielami poszczególnych oddziałów w szkole i przedszkolu. 

6) Prowadzenie zajęć instruktażowych dla nauczycieli przedszkola i szkoły. 

7) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami dzieci i uczniów. 

8) Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9) Systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji. 

10) Tworzenie programów w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem/uczniem. 

11) Dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne 

wykorzystywanie pomocy już istniejących, przygotowywanie materiałów pomocniczych 

do pracy z dzieckiem. 
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12) Uczestnictwo w szkoleniach i imprezach organizowanych w ramach współpracy z różnymi 

instytucjami. 

13) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami sprawującymi 

opiekę nad dzieckiem. 

14) Wykonywanie innych poleceń Dyrektora wynikających z potrzeb przedszkola/szkoły. 

 

§ 5  

 

Zadania przedszkola w zakresie bezpieczeństwa i zasad promocji zdrowia 

 

1. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

2. Przedszkole zapewnia stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza 

przedszkolem w następujący sposób: 

1) nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci; 

2) nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom 

bezpieczeństwa może wspomagać pomoc nauczyciela; 

3) w przedszkolu nie przewiduje się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania 

farmaceutyków; 

4) w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców 

o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola; 

5) w sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców; 

6) podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz jego najbliższym otoczeniu (tj. w ogrodzie 

przedszkolnym) opiekę nad wychowankami sprawuję nauczyciel, któremu zgodnie 

z organizacją powierzono daną grupę dzieci; 

7) podczas spacerów i pieszych wycieczek poza teren przedszkola grupą dzieci opiekuje się 

nauczyciel oraz dodatkowo pomoc nauczyciela lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora; 

8) podczas wycieczek dalszych (autokarowych) zwiększa się liczbę opiekunów, tak aby 

na jednego opiekuna przypadało nie więcej jak 15 dzieci; 

 

3. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad: 

1) dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy nauczyciela; 

2) sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny; 

3) gorące posiłki są spożywane wyłącznie w częściach jadalnych sal; 

4) przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za 

zgodą i odpłatnością rodziców; 

 

4. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez: 

1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą; 

2) przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa; 

3) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą; 

4) respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym 

stosowanej diety; 
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5) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest 

specjalne postępowanie; 

 

5. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:  

1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia 

dzieci; 

2) przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem; 

3) w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę; 

4) realizuje działania mające na celu zmniejszanie problemów adaptacyjnych w przedszkolu; 

 

6. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na: 

1) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku, 

2) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka w trosce o zapewnienie równych szans, 

umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu, 

3) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, 

podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, 

4) rozwijaniu wrażliwości moralnej, 

5) kształtowaniu umiejętności obserwacji, 

6) rozumieniu zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, 

społecznym, kulturowym i technicznym, rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do 

aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć, 

7) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz 

ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, 

8) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania 

i zachowań prozdrowotnych. 

 

7. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji 

i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej. 

8. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie podstawą programową jest wspomaganie 

i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami 

rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 

9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 

wychowania przedszkolnego. 

10. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w koncepcji placówki, 

rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów 

przedszkolnych. 
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§ 6 

 

Sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju 

dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki 

w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 

niepełnosprawności. 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

przedszkola; 

2. Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, dostosowuje treści, metody i organizację procesu wychowawczo-

dydaktyczno-opiekuńczego do możliwości rozwojowych wychowanków; 

3. Współdziała z rodzicami poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu 

możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcia wczesnej interwencji specjalistów 

oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej; 

4. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka udzielając mu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej zgodnie z jego potrzebami. Pomoc taką organizuje Dyrektor przedszkola, 

a korzystanie z niej jest dobrowolne i nieodpłatne; 

1) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, specjaliści 

wykonujący w przedszkolu zadania z zakresy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi; 

2) pomoc taka jest organizowana we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, innymi przedszkolami i placówkami, 

organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci; 

3) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy, dziecka, rodziców, 

Dyrektora, nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, pielęgniarki, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, pomocy nauczyciela, pracownika 

socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sadowego, asystenta nauczyciela, organizacji 

pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży; 

4) w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć 

rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych, zindywidualizowanej ścieżki 

realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz porad i konsultacji, 

warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli; 

5) w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z dzieckiem przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów; 

 

5. Nauczyciele, wychowawcy grup, oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą: 

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

rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji; 

2) w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole (diagnoza przedszkolna); 

3) w przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
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niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują 

o tym Dyrektora Przedszkola. 

 

6. Dyrektor we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup lub specjalistami planuje 

i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli 

i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem tj: 

1) ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane; 

2) wymiar godzin poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, o których mowa w ust.1) ustala Dyrektor, biorąc pod uwagę określoną 

w arkuszu organizacji przedszkola odpowiednio liczbę godzin z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć wspomagających proces kształcenia. 

3) współpracuje z rodzicami i nauczycielami wspierając ich w dostosowaniu sposobów i metod 

pracy do możliwości dzieci; 

4) uwzględnia dotyczące działań, mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka; 

5) w przypadku gdy z wniosków, o których mówi ust. 4) wynika, że mimo udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu 

za zgodą rodziców Dyrektor występuje do publicznej poradni z wnioskiem 

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobów rozwiązania problemu dziecka. 

 

7. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych, liczba 

uczestników nie może przekraczać 8; 

2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 5; 

3) zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych, liczba zajęć nie może przekraczać 4; 

4) zajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności 

w funkcjonowaniu społecznym, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10; 

5) zajęcia terapeutyczne 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; 

8. Przedszkole realizuje zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego 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 wspólnie z oddziałem przedszkolnym 

i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych. 

1) zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które 

są organizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie; 

2) objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 

wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie; 
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3) dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu program 

wychowania przedszkolnego z dostosowaniem form i metod ich realizacji do jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, 

w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia; 

4) na wniosek rodziców dziecka Dyrektor Przedszkola ustala z uwzględnieniem opinii 

publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej tygodniowy wymiar godzin wychowania 

przedszkolnego, uwzględniając konieczność realizacji przez dziecko podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego; 

5) nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują 

działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu. 

 

9. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka udzielając mu pomocy w zakresie 

organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych. 

1) Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu jeśli przedszkole ma 

możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem 

niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania; 

2) W przedszkolu może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu 

pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. 

3) Wczesne wspomaganie dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną od 

chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 

4) Wczesnym wspomaganiem objęte jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: 

a) sensorycznej (dzieci niedosłyszące i niedowidzące) 

b) niepełnosprawności fizycznej (dzieci z uszkodzonym narządem ruchu, porażeniem, 

niedowładem) 

c) niepełnosprawności umysłowej (zaburzenia intelektualne w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym i głębokim, zaburzenia zachowania)  

5) Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne 

przepisy. 

 

 

Rozdział 3 

 

Organy Przedszkola 

 

§ 7 

 

Organami Przedszkola są: 

1. Dyrektor Przedszkola; 

2. Rada Pedagogiczna; 

3. Rada Rodziców. 
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§ 8 

 

1. Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania i odwoływania ze 

stanowiska Dyrektora regulują odrębne przepisy. 

2. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.  

3. Dyrektor Przedszkola w szczególności: 

1) kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola; 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

10) wydaje decyzje administracyjne w sprawie: 

a) skreślenia dziecka z listy dzieci Przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego 

przygotowania przedszkolnego, 

b) nadania stopniu awansu nauczyciela kontraktowego; 

11) do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

12) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania oceny 

ich pracy; 

13) dokonuje oceny pracy nauczyciela; 

a) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; 

b) udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

c) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych; 

d) zapewnia dzieciom bezpieczne warunki pobytu w placówce i poza nią, poprzez 

prawidłową organizację pracy, zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć dodatkowych 

oraz organizowanych przez przedszkole imprez i wycieczek; 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;  
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2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Przedszkola;  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Przedszkola. 

 

5. Stwarza w Przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości. 

6. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) wychowawczo-dydaktyczny poziom Przedszkola; 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich 

kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole; 

3) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci; 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy. 

 

7. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i rodzicami. 

8. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej 

w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie. 

9. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem.  

10. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany 

przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu programów 

wychowania przedszkolnego. 

11. Dyrektor rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia. 

 

§ 9  

 

Rada Pedagogiczna 

 

1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola 

w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

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

w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem 

doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej, tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-05-2009&qplikid=1#P1A6
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pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 

członków Rady Pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;  

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

Przedszkola; 

5) przygotowanie projektu statutu albo jego zmian. 

6) przygotowanie programu wychowawczo-profilaktycznego; 

7) przygotowanie koncepcji pracy Przedszkola i jej modyfikacja 

 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Przedszkola; 

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

3) dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego; 

4) powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt 

się nie zgłosił; 

5) powierzenie stanowiska wicedyrektora; 

6) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora; 

7) wniosek nauczyciela lub specjalisty lub rodziców o wydanie opinii o specyficznych 

trudnościach dziecka w uczeniu się. 

 

8. Rada Pedagogiczna: 

1) deleguje dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola; w przypadku Zespołu Szkół obowiązują 

zapisy statutu Zespołu; 

2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola; 

3) wyłania przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 

4) ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach Przedszkola w danym roku szkolnym; 

5) może wystąpić z wnioskiem o nadanie imienia dla Przedszkola; 

6) wnioskuje lub wyraża zgodę na udział w zebraniu przedstawicieli stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie 

o wzbogacenie form działalności dydaktyczne, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola. 

 

9. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepisami 

prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa. 



17 

 

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

najmniej połowy jej członków. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. 

12. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, 

sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady 

Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej 

Przedszkola Samorządowego w Jerzmanowicach”. Regulamin nie może być sprzeczny ze 

statutem. 

 

§ 10 

 

1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

Przedszkola;  

2) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

3) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko Dyrektora Przedszkola. Przy konkursie na Dyrektora mają zastosowanie przepisy 

statutu Zespołu Szkół w Jerzmanowicach; 

4) uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego; 

5) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną koncepcji pracy Przedszkola; 

6) opiniowanie podjęcia działalności w Przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji; 

7) opiniowanie pracy nauczyciela w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu; 

8) wybór przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 

9) wprowadzenie dodatkowych zajęć do przedszkolnego planu nauczania; 

10) dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego opracowanego 

przez nauczyciela; 

11) nadanie imienia Przedszkolu; 

 

4. Rada Rodziców może wystąpić: 

1) z wnioskiem do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

2) do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola. 

 

5. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców”, w którym określa 

w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 
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2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych do Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.  

 

6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. 

7. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy 

Rady Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 5. 

8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym Rady Rodziców. 

 

§ 11 

 

1. Organy Przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede 

wszystkim: 

1) gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji; 

2) zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola, planowanych 

i podejmowanych działań lub decyzji; 

3) pobudzały aktywność rodziców oraz organizowały ich działania na rzecz podnoszenia 

poziomu nauczania i polepszania warunków funkcjonowania Przedszkola; 

4) tworzyły klimat twórczej współpracy rodziców z Przedszkolem; 

5) spójnie oddziaływały na dzieci przez rodzinę i Przedszkole w procesie nauczania, 

wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi; 

6) stwarzały jak najlepsze warunki rozwoju dzieciom w poszanowaniu ich godności osobistej, 

religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej oraz podnoszeniu poziomu Przedszkola. 

 

2. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych 

działaniach umożliwiają: 

1) zebrania z ogółem rodziców i nauczycielami; 

2) zapraszanie na zebrania Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady Rodziców; 

3) zapraszanie na zebrania Rady Rodziców Dyrektora lub innego przedstawiciela Rady 

Pedagogicznej; 

4) planowanie i podejmowanie wspólnych działań; 

5) spotkania w oddziałach według potrzeb wynikających z pracy wychowawczo-dydaktycznej 

6) informowanie o podjętych działaniach przez Dyrektora Przedszkola; 

7) tablica informacyjna, strona internetowa Przedszkola, poczta mailowa; 

8) codzienne kontakty z nauczycielami Przedszkola. 
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§ 12 

 

Sposób rozwiązywania sporów między organami.  

 

1. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Rada Rodziców rozstrzyga Dyrektor 

samodzielnie lub powołaną przez siebie Komisją Rozjemczą poprzez: 

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron; 

2) podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień; 

3) mediacje; 

4) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie. 

 

2. W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora Przedszkola lub Komisję Rozjemczą, 

a organami przedszkola strony mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sprawy do organu 

prowadzącego i/lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3. Konflikt miedzy Dyrektorem a Radą Pedagogiczną w zależności od przedmiotu rozwiązuje organ 

prowadzący lub organ nadzorujący. 

4. Konflikt miedzy Dyrektorem, a Radą Rodziców rozwiązuje Rada Pedagogiczna. 

5. Wskazanie drogi służbowej załatwiania spraw i sporów: 

1) rodzic → wychowawca → wicedyrektor → dyrektor →organ prowadzący lub nadzorujący 

2) nauczyciel → dyrektor → organ prowadzący lub nadzorujący 

3) Skargi anonimowe (listy, sms-y, telefony, e-maile itp.) nie będą rozpatrywane. 

4) Skargi pisemne są rejestrowane księdze skarg i wniosków Przedszkola. 

5) Tryb rozwiązywania sporów między organami Przedszkola musi mieć zapis w dokumentacji 

przedszkolnej (protokół). 

 

6. W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora pomiędzy organami Przedszkola strony mogą 

zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego i/lub organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny 

 

Rozdział 4 

 

Organizacja Przedszkola 

 

§ 13 

 

1. Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem okresu wyznaczonego przez organ prowadzący 

Przedszkole. Czas pracy Przedszkola jest uzgadniany z Radą Rodziców. 

2. W okresie przerwy w pracy Przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego 

przedszkola wskazanego przez organ prowadzący. 

3. Przedszkole pełni także w terminie ustalonym przez organ prowadzący zadania przedszkola 

dyżurnego. 
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4. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa 

w szczególności: 

1) liczbę oddziałów; 

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; 

3) tygodniowy wymiar zajęć religii; 

4) czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów; 

5) liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze; 

6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz 

z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz 

etatów przeliczeniowych; 

8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 

wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 

logopedę i innych nauczycieli. 

 

5. Opracowany arkusz organizacji Przedszkola Dyrektor przedstawia do zaopiniowania 

zakładowym organizacjom związkowym.  

6. Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe Dyrektor 

przekazuje organowi prowadzącemu w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku. 

7. Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, zatwierdza arkusz 

organizacji Przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku. 

8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola do dnia 

30 września opinie, o których w ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusz organizacji Przedszkola po 30 września zmiany te 

zatwierdza organ prowadzący. 

10. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na 

wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, 

wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz 

oczekiwań rodziców. 

11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę 

nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 

§ 14 

 

1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć edukacyjnych w Przedszkolu trwa 60 minut. 

2. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii i zajęć 

rewalidacyjnych powinien wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut. 
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3. Podstawowe formy działalności przedszkola to: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą; 

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach; 

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających 

trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi. 

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

wyboru partnerów i środków materialnych. 

 

4. Spontaniczna działalność dzieci. 

5. Zajęcia dodatkowe, organizowane za zgodą rodziców 

1) w przedszkolu mogą być realizowane zajęcia o charakterze językowym, muzyczno-

tanecznym, plastycznym, teatralnym, komputerowym lub inne zgodne z zainteresowaniami 

i możliwościami dzieci w pełni akceptowane przez rodziców i Radę Pedagogiczną; 

2) zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację 

podstawy programowej; 

3) osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje. 

 

6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

 

§ 15 

 

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

wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju 

niepełnosprawności. 

2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25. 

1) Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

2) Dziecko 6 letnie realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, a dziecko 

5 letnie ma prawo do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. 

3) W szczególnych uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do 

przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

4) Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania 

i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności. 

5) Zasady powierzania oddziału i zadania wychowawcy oddziału określa § 31. 

 

§ 16 

 

1. W Przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zwane dalej 

„wczesnym wspomaganiem”, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego 

rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, 

(prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.) 

2. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu, jeżeli: 
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1) zatrudnia ono kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego 

wspomagania; 

2) dysponuje pomieszczeniami do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania 

indywidualnie i w grupie, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, 

odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dzieci; 

 

3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora przedszkola. 

4. W skład zespołu wchodzą: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka; 

2) psycholog; 

3) logopeda; 

4) inny specjalista – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

 

5. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań 

podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, 

uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz 

eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie; 

2) nawiązanie współpracy z: 

a) przedszkolem, w którym dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu 

zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,  

b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego 

niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych 

wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju 

dziecka, 

c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, 

stosownie do ich potrzeb; 

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

wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających 

rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób 

prowadzących zajęcia z dzieckiem;  

4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie 

i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność 

i uczestnictwo w życiu społecznym; 

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

w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań 

w zakresie wczesnego wspomagania. 

 

6. Prace zespołu koordynuje dyrektor przedszkola albo nauczyciel upoważniony odpowiednio przez 

Dyrektora Przedszkola. 

7. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi 

arkusz obserwacji dziecka. 
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8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin 

w miesiącu. 

1) miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor 

przedszkola, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych 

przez zespół. 

2) w przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu 

prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może 

być wyższy niż określony w ust. 7. 

 

9. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego 

rodziną. 

10. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do 

funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być 

prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3. 

11. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 

3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. 

12. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor przedszkola. 

13. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez: 

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach 

z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, 

rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania; 

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

3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz 

pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz 

w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych 

i niezbędnego sprzętu. 

 

§ 17 

 

W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

1. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zwane dalej „zajęciami”, organizuje się dla dzieci 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych. Zajęcia organizuje się dla dzieci, o których mowa w ust. 1, 

od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata. 

2. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, 

rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu 

w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych.  

3. W przypadku zajęć organizowanych w przedszkolu, zajęcia organizuje się odpowiednio 

w przedszkolu położonym najbliżej miejsca zamieszkania lub pobytu dzieci, o których mowa 

w ust. 1.  

4. Zajęcia w przedszkolu, umożliwiającym dzieciom z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

głębokim, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
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realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego organizuje Dyrektor jednostki 

systemu oświaty, w której zajęcia te są prowadzone.  

5. Zajęcia w przedszkolu oraz w domu rodzinnym organizuje dyrektor jednostki systemu oświaty, 

który zapewnia nauczycieli do prowadzenia tych zajęć.  

6. Zajęcia są uwzględniane w danym roku szkolnym w arkuszu organizacji jednostki systemu 

oświaty.  

7. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 

w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 

zakładu kształcenia nauczycieli.  

8. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc nauczyciela, z wyjątkiem zajęć 

prowadzonych w domu rodzinnym.  

9. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć w domu rodzinnym zapewniają rodzice (prawni 

opiekunowie).  

10. Jednostki systemu oświaty a w przypadku zajęć organizowanych w domu rodzinnym – rodzice 

(prawni opiekunowie), zapewniają warunki niezbędne do prowadzenia zajęć, w tym również 

w zakresie opieki. 

11. Zajęcia obejmują w szczególności: 

1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika 

zajęć;  

2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym 

indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć; 

3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie 

orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej; 

4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach 

życia; 

5) rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę 

rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania 

w otoczeniu; 

6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;  

7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika 

zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności. 

 

12. Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych, organizowanych 

we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami).  

13. Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. 

14. Godzina zajęć trwa 60 minut.  

15. Minimalny wymiar zajęć wynosi:  

1) 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie – w przypadku zajęć zespołowych; 

2) 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie – w przypadku zajęć 

indywidualnych. 
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16. Dzienny czas trwania zajęć, o którym mowa w ust. 2, ustala dyrektor jednostki systemu oświaty 

organizującej zajęcia, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), uwzględniając 

indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczestnika zajęć.  

17. Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć. 

18. Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy 

z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi, na 

podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć.  

19. Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć, w tym 

indywidualnego programu zajęć, nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowej oceny 

funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.  

20. Dokumentacja zajęć obejmuje: 

1) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

2) dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub dziennik 

indywidualnych zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć, 

prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji; 

3) zeszyt obserwacji. 

 

21. Zeszyt obserwacji jest prowadzony odrębnie dla każdego uczestnika zajęć przez nauczycieli 

prowadzących z nim zajęcia. 

22. Zeszyt obserwacji zawiera informacje dotyczące: 

1) zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów); 

2) zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, 

manipulacja); 

3) podejmowania aktywności własnej (niekierowanej); 

4) koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas wykonywania 

zadania), w tym czasu tej koncentracji;  

5) współdziałania w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania; 

6) opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności); 

7) dominującego nastroju i emocji; 

8) gotowości do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów); 

9) umiejętności w zakresie samoobsługi; 

10) udziału w czynnościach porządkowych; 

11) zachowań trudnych (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których występują te zachowania, 

reakcje nauczyciela na zachowania trudne, zmiany w zachowaniu); 

12) sposobów komunikowania się; 

13) innych istotnych zachowań. 

 

23. Warunki i sposób organizowania zajęć, o których mowa w ust. 1, określają przepisy 

rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. 
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§ 18  

 

Obowiązki Rodziców 

 

1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola 

z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują 

rodzice. 

2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszkola. Upoważnienie 

powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz 

własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca 

w dokumentacji Przedszkola przez tydzień. 

3. W szczególnym przypadku rodzice mogą upoważnić osobę, która ukończyła 13 lat do odbioru 

dziecka z Przedszkola. 

4. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę 

nauczyciela. 

5. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osoby dorosłe, zdolne do podejmowania 

czynności prawnych lub starsze rodzeństwo upoważnione na piśmie przez rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

6. Dzieci, którym gmina zapewnia bezpłatny dowóz do przedszkola mają zapewnioną opiekę 

w czasie przejazdu. 

7. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z Przedszkola nauczyciel odnotowuje 

nieobecność dziecka w Przedszkolu w dzienniku zajęć, a także godzinę odbioru dziecka. 

8. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan 

(np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. 

9. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia. 

W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola, dziecko 

pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora nie dłużej jak do 

jednej godziny od zakończonych zajęć. 

10. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami 

upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca 

o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora. 

11. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym 

mowa w ust. 7, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, 

Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji. 

12. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Przedszkola drugiemu 

z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym 

orzeczeniem sądowym. 
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§ 19  

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza 

przedszkolem. 

 

1. Przedszkole zapewnia stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza 

przedszkolem w następujący sposób: 

1) nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, 

2) nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom 

bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela (woźna oddziałowa), 

3) w przedszkolu nie przewiduje się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania 

farmaceutyków, 

4) w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców 

o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, 

5) w sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców. 

6) podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz jego najbliższym otoczeniu (tj. w ogrodzie 

przedszkolnym) opiekę nad wychowankami sprawuję nauczyciel, któremu zgodnie 

z organizacją powierzono daną grupę dzieci. 

7) podczas spacerów i pieszych wycieczek poza teren przedszkola grupą dzieci opiekuje się 

nauczycielka oraz dodatkowo woźna lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora. 

8) podczas wycieczek dalszych (autokarowych) zwiększa się liczbę opiekunów, tak aby na 

jednego opiekuna przypadało nie więcej jak 15 dzieci. 

 

2. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą 

i odpłatnością rodziców. 

 

§ 20 

 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez 

organ prowadzący. 

 

1. Opłata za pobyt dzieci 3 - 5 letnich w przedszkolu (tzw. czesne) z uwzględnieniem prawa dziecka 

do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej 5 godzin podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za godzinę. 

2. Opłaty te podlegają zwrotowi za okres nieobecności dziecka w przedszkolu. 

3. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. 

4. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin. 

5. Koszty wyżywienia dzieci w wieku 3-6 lat w pełni pokrywają rodzice. 

6. Dzienną stawkę wyżywienia oraz poszczególnych posiłków ustala dyrektor w porozumieniu 

z organem prowadzącym. 



28 

 

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu 

Dyrektorowi, rodzicom przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki w następnym 

miesiącu. 

8. Z wyżywienia w przedszkolu, na zasadach określonych przez organ prowadzący, mogą korzystać 

pracownicy przedszkola. 

 

§ 21 

 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ  

prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora i Rady Rodziców. 

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na 

wniosek Rady Pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia uwzględnia: 

1) zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki; 

2) potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci; 

3) rodzaj niepełnosprawności dzieci; 

4) oczekiwania rodziców. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, pełniący funkcje wychowawcy, ustalają dla 

tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 

§ 22  

 

Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami. 

 

1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków 

rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz podwyższenia 

poziomu pracy przedszkola, w szczególności organizują: 

 

1) zebrania ogólne rodziców – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku, 

2) konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli i/lub rodziców, 

3) zajęcia otwarte dla rodziców – co najmniej 2 razy w roku, 

4) uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz innych członków 

rodziny – wg harmonogramu, 

5) „kącik dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki, realizowanych 

zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach – na bieżąco, 

6) spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi – 1- 2 razy w roku, 

7) dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy 

oddziału i przedszkola. 
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§ 23 

 

Stanowisko wicedyrektora, w tym zakres zadań i odpowiedzialności. 

 

Wicedyrektor 

1. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 

2. Odpowiada za: 

1) organizację działalności opiekuńczo-wychowawczej przedszkola; 

2) organizację działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej przedszkola; 

3) organizację pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom i rodzicom; 

4) dokumentację pracy wychowawczej przedszkola; 

 

3. Pełni nadzór nad pracą dydaktyczną i wychowawczo-opiekuńczą. 

4. Organizuje i kieruje pracą przedszkola podczas nieobecności Dyrektora; 

5. Wykonuje następujące zadania: 

1) na polecenie Dyrektora przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej poświęcone 

problemom wychowawczym, 

2) podczas nieobecności Dyrektora prowadzi Rady Pedagogiczne przedszkola. 

3) przedstawia dyrektorowi spostrzeżenia i wnioski dotyczące spraw wychowawczych 

przedszkola, zmierzające do poprawy warunków nauki, polepszenia warsztatu pracy 

nauczyciela, remontów i zakupu pomocy dydaktycznych. 

4) współpracuje z wychowawcami grup oraz Radą Rodziców w zakresie organizacji pracy 

dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej, 

5) prowadzi stałą współpracę z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych uczniów i likwidowania negatywnych zjawisk występujących na terenie 

przedszkola, 

6) współpracuje z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa i powoduje realizację działań 

wynikających ze współpracy, 

7) współpracuje z gabinetem profilaktyki medycznej w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci 

i młodzieży, 

8) obserwuje zajęcia edukacyjne według ustalonego harmonogramu, 

9) współdziała z Dyrektorem w zakresie spraw osobowych pracowników pedagogicznych 

wnioskuje o nagrody i kary, 

10) wnioskuje o nagradzanie dzieci osiągających sukcesy; 

11) nadzoruje wykonywanie obowiązków pracowników obsługi, podczas wykonywania swoich 

obowiązków; 

12) systematycznie kontroluje prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej, 

13) dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole, 

14) prowadzi nadzór pedagogiczny w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej przedszkola oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

15) wykonuje wszelkie czynności zlecone przez Dyrektora. 
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6. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia uczniów lub pracowników 

niezwłocznie podejmuje odpowiednie decyzje, powiadamia Dyrektora. 

 

 

Rozdział 5 

 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 

 

§ 24  

 

1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu 

pracy. 

3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Kodeksu 

pracy. 

4. W Przedszkolu obowiązuje Regulamin pracy. 

 

§ 25 

 

1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie 

zajęć organizowanych przez Przedszkole należy: 

1) zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas 

prowadzonych zajęć; 

2) przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po Przedszkolu; 

3) zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku, w tym 

podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku; 

4) skrupulatne przestrzeganie i stosowanie przepisów i zarządzeń odnośnie bhp i p/poż, a także 

odbywanie wymaganych szkoleń z tego zakresu; 

5) niezwłoczne przerwanie zajęć i wyprowadzenie dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan 

zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie przebywania dzieci w przedszkolu; 

6) przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć; 

7) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia 

zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie 

odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora 

przedszkola celem usunięcia usterek. 

8) nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być 

prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla 

bezpieczeństwa; 

9) kontrolowanie właściwej postawy dzieci w czasie zajęć i korygowanie zauważonych błędów; 

10) dbanie o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu; 
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11) zgłaszanie do dyrektora dalszych wycieczek poza teren przedszkola oraz zapisywanie ich 

w dzienniku przedszkolnym;  

12) usuwanie z sali uszkodzonych zabawek i pomocy dydaktycznych, które mogłyby 

spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci. 

13) sprawowanie opieki podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz jego najbliższym otoczeniu 

(tj. w ogrodzie przedszkolnym);  

a) podczas spacerów i pieszych wycieczek poza teren przedszkola grupą dzieci opiekuje się 

nauczycielka oraz dodatkowo woźna lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora. 

b) podczas wycieczek dalszych (autokarowych) zwiększa się liczbę opiekunów, tak aby na 

jednego opiekuna przypadało nie więcej jak 15 dzieci. 

 

2. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą 

i odpłatnością rodziców. 

3. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki innego nauczyciela. 

 

§ 26 

 

1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy: 

1) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 

realizowanych w Przedszkolu; 

2) zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich 

do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności; 

3) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do 

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają; 

4) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez: 

a) wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci, 

b) pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru, 

c) pomoc w organizowaniu uroczystości i imprez okolicznościowych z udziałem dzieci, 

d) organizowanie festynów oraz pikników rodzinnych, 

e) organizowanie spotkań dla dzieci z ciekawymi ludźmi, 

f) zasięganie opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału 

i przedszkola. 

 

5) informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz 

o jego rozwoju;  

6) odbywanie co najmniej dwa razy w roku zebrań ogólnych z rodzicami 

7) organizowanie dla rodziców zajęć otwartych; 

8) organizowanie „kącika dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki, 

realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach – na bieżąco, 

9) organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami zaproszonymi gośćmi; 
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§ 27 

 

1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-

wychowawczej należy: 

1) przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego; 

2) systematyczne planowanie i realizowanie zadań wynikających z planów miesięcznych dla 

poszczególnych grup, 

3) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, 

4) dążenie do pobudzenia aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznym, 

emocjonalnym, fizycznym i poznawczym, 

5) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz 

otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej, 

6) stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego 

dziecka, 

7) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania oraz prezentowania wytworów własnej pracy, 

8) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy, 

9) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci w postaci kart i arkuszy obserwacji, 

10) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności, 

11) prowadzenie i dokumentowanie pracy wyrównawczo – kompensacyjnej w oparciu o zestaw 

zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do 

indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosowanie zasady stopniowania trudności, 

12) nauczyciel może przedstawić program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz 

podręcznik spośród zestawu programów i podręczników dopuszczonych do użytku 

przedszkolnego, 

13) nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub 

programu nauczania, 

14) procedurę wdrażania opracowanego programu określają szczegółowe przepisy, 

15) systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez: 

a) zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu, 

b) udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, 

c) aktywny udział w WDN i zebraniach Rady Pedagogicznej, 

d) samokształcenie, 

e) pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów, 

f) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. 

 

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. 
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§ 28 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. 

2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”.  

3. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informacji 

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym 

rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tą nauczyciel przekazuje rodzicom do końca 

kwietnia. 

 

§ 29 

 

1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną należy: 

1) Sporządzenie opinii o dziecku kierowanym do badań; 

2) Kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne. 

3) Współdziałanie przedszkola z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami 

specjalistycznymi a także organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom, 

rodzinom i nauczycielom w zakresie spraw dotyczących pomocy dziecku i jego rodzinie 

poprzez: 

a) konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców, 

b) wymianę doświadczeń i informacji między nauczycielami, rodzicami, pracownikami 

poradni, 

c) współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów itp. 

d) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzicom, 

e) wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, rodziny, 

środowiska lokalnego, 

f) pomoc nauczycielom przedszkola w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dzieci 

przedszkolnych 

g) interwencje mediacyjne, psychoedukacyjne, działania informacyjne. 

 

4) Współpracowanie z innymi specjalistami, zwłaszcza: 

a) współpracowanie z lekarzem i pielęgniarką, 

b) prowadzenie oświatę zdrowotną, 

c) pomoc rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych, 

d) organizowanie narad szkoleniowych z udziałem specjalistów, 

e) organizowanie spotkań i konsultacji ze specjalistami, 

f) organizowanie w miarę możliwości zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów. 

 

2. W zakresie realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną nauczyciel: 

1) nie czyni w przedszkolu jakichkolwiek zabiegów lekarskich i nie podaje farmaceutyków, 
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2) w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców 

o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, 

3) w sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców. 

 

§ 30 

 

Zadania nauczyciela wychowawcy 

 

1. Dyrektor powierza opiece poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zwanych 

dalej „wychowawcą”, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań 

z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest 

wskazane, aby ten sam lub ci sami wychowawcy opiekowali się danym oddziałem do czasu 

zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału. 

3. Do zadań wychowawcy należy: 

1) planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału; 

2) ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego rozkładu 

dnia; 

3) współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych Przedszkola; 

4) utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału; 

5) prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego; 

6) rzetelne przygotowanie się do zajęć; 

7) pełnienie funkcji mediatora i sprawiedliwe rozstrzyganie konfliktów między dziećmi; 

8) dbanie o wszechstronny rozwój dzieci; 

9) wdrażanie dzieci do czynności samoobsługowych oraz przestrzegania prawidłowej higieny 

przed, w trakcie i po posiłkach; 

10) zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie dzieci w miejscach publicznych (i nie tylko). 

 

4. Dyrektor na wniosek nauczyciela może odwołać go z funkcji wychowawcy. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji 

wychowawcy. 

 



35 

 

 

§ 31 

 

1. Do zakresu zadań innych pracowników Przedszkola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole należy: 

1) przestrzeganie przyjętych w Przedszkolu zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw 

organizacyjno-porządkowych; 

2) właściwe reagowania na zauważone ryzykowane zachowania dzieci poprzez powiadamianie 

o nich wychowawcę i Dyrektora; 

3) uniemożliwianie dzieciom wstępu do kuchni i jej zaplecza; 

4) troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, 

5) współpraca w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą 

i poszanowanie ich godności osobistej, 

6) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na 

bezpieczeństwo dzieci. 

 

2. Do obowiązków pracowników przedszkola należy: 

1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola, 

2) przestrzeganie przepisów BHP i P.Poż, 

3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy, 

4) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

5) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą. 

 

3. Pracownicy zobowiązani są do wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora, 

wynikających z organizacji placówki. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa Dyrektor w przydziale 

czynności. 

5. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie 

ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców. 

6. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 

przepisy. 

7. Zatrudnienie osób realizujących zajęcia dodatkowe odbywa się na podstawie Kodeksu Pracy. 

8. Obowiązki pomocy nauczyciela: 

1) Opieka nad dziećmi: 

2) Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem 

na dwór, 

3) Opieka w czasie wycieczek i spacerów. 

4) Pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety. 

5) Udział w dekorowaniu sali. 

6) Pomoc dzieciom w porządkowaniu zabawek, pomocy dydaktycznych i klocków. 

7) Przebieranie dzieci w przypadku zabrudzenia. 

8) Pomoc przy karmieniu dzieci. 
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9) Pomoc podczas zabaw na placu przedszkolnym. 

10) Przestrzeganie BHP: 

a) Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do 

utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi. 

b) Pomoc przy zakupie pomocy, sprzętu, zabawek i innych artykułów niezbędnych do 

funkcjonowania przedszkola. 

c) Zgłaszanie wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu. 

11) Dbałość o estetyczny wygląd sal. 

a) mycie zabawek. 

b) przestrzeganie ustalonego czasu prac; 

c) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach; 

d) sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych; 

e) pozostawienie miejsca pracy w nienagannej czystości.  

12) Niezależnie od powyższego należy wykonać inne czynności wynikające z potrzeb 

przedszkola, zlecone przez dyrektora bądź nauczycieli. 

13) Podlega dyrektorowi Zespołu Szkół w Jerzmanowicach. 

 

9. Obowiązki intendenta 

1) Intendent prowadzi całokształt spraw związanych z działalnością kuchni. Podlega 

bezpośrednio Dyrektorowi placówki.  

2) Intendent odpowiedzialny jest za: 

a) Organizowanie i kierowanie pracą personelu kuchennego. 

b) Sporządzanie jadłospisów zgodne z normami i zapotrzebowaniem energetycznym oraz 

na poszczególne składniki pokarmowe. 

c) Pilnuje utrzymania kosztów produkcji posiłków w ustalonej stawce żywieniowej, 

d) Sporządzanie codziennych raportów żywieniowych. 

e) Dba o dokonywanie zakupów towarów właściwej jakości. 

f) Wydaje artykuły żywnościowe niezbędne do sporządzania posiłków zgodnie z ustalonym 

jadłospisem.  

g) Prowadzi ewidencję inwentarza kuchennego oraz sprawuje opiekę nad sprzętem 

i naczyniami kuchennymi. 

h) Pilnuje, by wydawanie posiłków odbywało się zgodnie z obowiązującymi normami. 

i) Zajmuje się prowadzeniem systemu HACCP oraz dokumentacji z tym związanej, 

j) Dostarczanie produktów spożywczych do oddziału zamiejscowego w Łazach. 

k) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji 

pracy w placówce.  

3) Intendent odpowiada za: 

a) powierzony majątek kuchni i magazynu, 

b) ilościowy i jakościowy stan zakupów do czasu przekazania ich do użytkowania. 

 

4) Pomoc kuchenna 
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a) Pomoc kucharce w codziennym przygotowywaniu posiłków zgodnie z opracowanymi 

jadłospisami i normami ilościowo-jakościowymi. 

b) Obróbka wstępna warzyw, owoców i innych surowców do produkcji posiłków, 

c) Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców. 

d) Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków. 

e) Mycie naczyń i sprzętu kuchennego. 

f) Sprzątanie magazynów żywności. 

5) Pracownik zobowiązany jest do: 

a) Przestrzegania regulaminu pracy, 

b) Przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych. 

c) Przestrzegania tajemnicy służbowej. 

d) Sumiennego i terminowego wykonywania powierzonej pracy 

6) Niezależnie od powyższego należy wykonać inne czynności wynikające z potrzeb 

przedszkola, zlecone przez dyrektora bądź nauczycieli. 

7) Podlega dyrektorowi Zespołu Szkół w Jerzmanowicach. 

 

10. Obowiązki kucharki 

1) Kucharka bezpośrednio podlega Dyrektorowi przedszkola. 

2) Pobieranie od intendentki artykułów i natychmiastowe kwitowanie w raportach 

żywieniowych. 

3) Prowadzenie magazynu podręcznego. 

4) Dbanie o racjonalne wykorzystanie artykułów spożywczych. 

5) Przygotowanie na określony czas zdrowych i higienicznych posiłków. 

6) Przestrzeganie czystości i porządku w pomieszczeniach należących do kuchni. 

7) Codzienne przygotowanie próbek pokarmowych ze wszystkich posiłków. 

8) W kuchni obowiązuje higieniczny i estetyczny ubiór. 

9) Dbanie o dobrą atmosferę w kuchni. 

10) Wspólne układanie jadłospisów z intendentką. 

11) Informowanie na bieżąco o trudnościach i niedociągnięciach w pracy. 

12) Przestrzeganie terminu ważności badań okresowych i posiadanie aktualnej książeczki 

zdrowia. 

13) Świadome przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. 

14) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora wynikające z potrzeb placówki 

m.in:  

a) przygotowanie posiłków właściwych pod względem kalorycznym, smakowym 

i estetycznym w higienicznych warunkach, 

b) porcjowanie posiłków przeznaczonych dla dzieci i personelu, 

c) zabezpieczanie pobranych z magazynu gotowych produktów przed zepsuciem, 

d) ścisła współpraca z dyrektorem, nauczycielkami oraz woźną przedszkola, 

e) dopilnowanie, by w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione. 
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Rozdział 6 

 

Dzieci Przedszkola 

 

§ 32 

 

1. Dziecko ma prawo do: 

1) podmiotowego i życzliwego traktowania; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) akceptacji takim, jaki jest; 

4) własnego tempa rozwoju, z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb; 

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi; 

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw; 

7) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „snu na rozkaz”; 

8) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki 

regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami; 

9) zdrowego i smacznego jedzenia; 

10) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

11) przebywania w spokojnej i bezpiecznej atmosferze; 

12) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach; 

13) uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole; 

14) wyrażania własnych opinii i uczuć; 

15) pomocy nauczyciela, gdy tego potrzebuje; 

16) badania i eksperymentowania;  

17) podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;  

18) dziecko 6 letnie ma prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, jeżeli droga dziecka z domu do 

najbliższej placówki przekracza 3 km. 

 

2. Do obowiązków dziecka należy: 

1) szanowanie wytworów innych dzieci; 

2) podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia 

społecznego; 

3) przestrzegania zasad higieny osobistej; 

4) zgłaszanie nauczycielom i instruktorom wszelkich potrzeb, złego samopoczucia lub innych 

dla dziecka spraw; 

5) poszanowanie nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych; 

6) nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom; 
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7) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim. 

 

3. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci w przypadku: 

1) systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu, gdy warunki 

materialne rodziny nie upoważniają do korzystania z zapomóg i zwolnień; 

2) dwumiesięcznej nieobecności dziecka bez wcześniejszego zgłoszenia lub usprawiedliwienia; 

3) uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecka nie może przebywać w grupie dzieci 

zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym; 

4) nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) postanowień niniejszego statutu 

w części dotyczącej organizacji pracy przedszkola, wychowanków, rodziców (prawnych 

opiekunów). 

 

§ 33 

 

1. Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, 

wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i realizacji 

celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka; 

2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

3) znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego; 

4) ochrony danych osobowych; 

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na temat 

pracy Przedszkola;  

6) pomocy w kontaktach ze specjalistami pedagogiem, logopedą; 

7) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola; 

8) współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci 

i rodziców; 

9) stałych spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo – 

dydaktyczne. 

 

3. Rodzice obowiązani są do: 

1) przestrzegania niniejszego statutu; 

2) regularnego kontaktowania się z nauczycielem; 

3) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu; 

4) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne 

zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 

5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

6) przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg 

oddechowych (katar, kaszel); 
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7) natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się 

infekcji; 

8) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola, zgodnie § 18 przez osobę zapewniającą 

dziecku pełne bezpieczeństwo; 

9) zapewnienia dzieciom 5 i 6 letnim regularnego uczęszczania na zajęcia; 

10) zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu; 

11) troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowanie do życia 

w społeczeństwie. 

 

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są 

obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko 

rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem; 

4) usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie, a w przypadku 

dłuższej nieobecności pisemnie. 

 

5. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania 

oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi uznanego przez 

niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 

§ 34 

 

1. Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, 

wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i realizacji 

celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka; 

2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

3) znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego; 

4) ochrony danych osobowych; 

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na temat 

pracy Przedszkola; 

6) otrzymywania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z ich potrzebami 

7) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć. 

 

3. Rodzice obowiązani są do: 

1) przestrzegania niniejszego statutu; 

2) odbierania dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola; 

3) informowania o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola; 
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4) zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji dziecka i niepokojących objawów jego zachowania 

5) regularnego kontaktowania się z nauczycielem; 

6) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu; 

7) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne 

zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 

8) kontrolowania, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadków 

9) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;  

10) przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg 

oddechowych (katar, kaszel); 

11) natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się 

infekcji; 

12) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola, zgodnie § 19 przez osobę zapewniającą 

dziecku pełne bezpieczeństwo; 

13) współpracowania z nauczycielem wychowawcą w celu ujednolicenia działań wychowawczo-

dydaktycznych rodziny i przedszkola 

 

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są 

obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko 

rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem; 

4) usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie, a w przypadku 

dłuższej nieobecności pisemnie. 

 

5. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania 

oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi uznanego przez 

niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 

 

Rozdział 7 

 

Przyjmowanie dzieci do przedszkola 

 

§ 35 

 

1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 7 lat. 

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego. 
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3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać 

objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu. 

5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 1 jest zadaniem organu prowadzącego. 

 

§ 36 

 

1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Jerzmanowice-

Przeginia. 

2. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do Przedszkola, określa organ 

prowadzący. 

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Skład 

komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy. 

4. O przyjęciu dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor. 

 

§ 37 

 

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie zasad określonych przez organ prowadzący. 

2. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkoli obejmuje: 

1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu; 

2) ustalenie harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny; 

3) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola; 

4) przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola”; 

5) powołanie Komisji Rekrutacyjnej; 

6) ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej; 

7) posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej; 

8) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola. 

 

3. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne. 

 

§ 38 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Do Przedszkola Samorządowego w Jerzmanowicach przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat 

zamieszkałe na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

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

przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych 

dzieci odracza się. 
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3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku. 

4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

5. Dziecko przed pójściem do szkoły jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

6. Liczba oddziałów określona w Projekcie Organizacyjnym jest liczbą maksymalną i w przypadku 

zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

7. Podstawowa rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Jerzmanowicach odbywa się 

raz w roku. 

1) podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest kompletnie wypełniona i zgłoszona 

w terminie, określonym w harmonogramie „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”;  

2) o przyjęciu dziecka do Przedszkola Samorządowego w Jerzmanowicach decyduje Komisja 

Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola w oparciu o liczbę miejsc 

organizacyjnych. 

3) listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszone będą do dnia podanego w harmonogramie. 

 

§ 39 

 

Kryteria rekrutacyjne 

 

1. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola: (pierwszy etap rekrutacyjny) 

2. Wszystkie poniższe kryteria mają jednakową wartość po 100 pkt. 

1) wielodzietność, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

3. W drugim etapie rekrutacyjnym przyjmowane są dzieci, które spełniają kryteria, określone przez 

organ prowadzący w danym roku.  

1) kandydat jest objęty rocznym przygotowaniem przedszkolnym (sześciolatki); 

2) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu lub pobierają naukę 

w systemie dziennym - zaświadczenie z zakładu pracy (dla każdego z rodziców, opiekunów 

prawnych) w przypadku samozatrudnienia wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub 

poświadczenia rozliczenia się z ZUS lub Urzędem Skarbowym; 

3) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie - oświadczenie rodzica, 

opiekuna prawnego o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola, powyżej podstawy 

programowej; 

4) dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta - 

(Nr i data wydania orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór Kuratora lub 
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zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem 

asystenta); 

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola - poświadczenie przez dyrektora 

placówki na podstawie posiadanej dokumentacji.  

 

4. Przyjęcia dzieci z poza terenu gminy mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc 

w przedszkolu.  

5. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość 

wolnych miejsc w przedszkolu wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność 

przyjęcia do przedszkola oraz kolejność na liście rezerwowej dzieci oczekujących na miejsce 

w przedszkolu. Losowania dokonują rodzice, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę 

punktów. 

 

§ 40 

 

Termin rekrutacji oraz prace komisji rekrutacyjnej 

 

1. Informacja o terminie rekrutacji przekazywana jest w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców, 

wywieszanych na: 

1) budynku przedszkola 

2) stronie internetowej Zespołu Szkół w Jerzmanowicach: www.szkolajerzmanowice.pl 

 

2. Rekrutację dzieci prowadzi się w okresie do dnia 30 kwietnia każdego roku na wniosek rodziców. 

3. W okresie wskazanym w harmonogramie na dany rok szkolny odbywa się posiedzenie Komisji 

Rekrutacyjnej,  

4. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora placówki. Dyrektor wyznacza także przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej. 

5. Członka Komisji Rekrutacyjnej – przedstawiciela rodziców – desygnuje Rada Rodziców 

przedszkola. 

6. W pracach Komisji Rekrutacyjnej mogą brać udział przedstawiciele organu prowadzącego 

przedszkola, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny na prawach 

obserwatora. 

7. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to: 

1) „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”; 

2) inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb (np. orzeczenie o niepełnosprawności, 

poświadczenie miejsca zatrudnienia) 

 

8. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to: 

1) „Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola” oraz inne dokumenty złożone przez rodziców; 

2) Arkusz Organizacyjny przedszkola. 

 

http://www.szkolajerzmanowice.pl/
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9. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza: 

1) listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych z punktacją z pierwszego i drugiego 

etapu rekrutacyjnego; 

2) listę dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Jerzmanowicach 

3) listę dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Jerzmanowicach z podaniem 

przyczyny nieprzyjęcia dziecka. 

 

10. Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola informowani są o tym fakcie telefonicznie lub 

listownie. 

11. Rodzice dzieci nieprzyjętych mają możliwość wpisania dziecka na listę rezerwową, która 

znajduje się u dyrektora przedszkola. O kolejności dzieci na liście rezerwowej decyduje 

losowanie publiczne. 

12. Dzieci z listy rezerwowej są przyjmowane w momencie zwolnienia się miejsca w przedszkolu, 

o ile rodzice po otrzymaniu informacji o takiej możliwości potwierdzą chęć uczęszczania 

swojego dziecka do przedszkola. 

13. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: 

1) wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 

listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, 

2) wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, 

3) na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

§ 41 

 

Zadania Dyrektora Przedszkola 

 

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej: 

1) wywieszenie ogłoszenia o terminach i zasadach rekrutacji do przedszkola na dany rok 

szkolny; 

2) wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz przyjmowanie 

innych dokumentów dostarczanych przez rodziców; 

3) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na: 

a) datę urodzenia dziecka, 

b) miejsce zamieszkania dziecka, 

c) wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu, 

d) pracę rodziców, telefony kontaktowe, 

e) czytelność zapisów w Karcie Zgłoszenia i innych dokumentach, 

f) podpisy obojga Rodziców. 
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4) sporządzenie na posiedzeniu Komisji wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy 

wiekowe, zawierającego następujące informacje: 

a) nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym, 

b) adresy zamieszkania dzieci, 

c) informacje o pełnym (z wyżywieniem) lub niepełnym czasie pobytu dziecka 

w przedszkolu. 

 

2. Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej. 

3. Wywieszanie list dzieci przygotowanych na Posiedzeniu Komisji. 

 

 

Rozdział 8 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 42 

 

Warunki stosowania sztandaru przedszkola, godła przedszkola oraz ceremoniału przedszkolnego, 

o ile zostały ustanowione  

 

§ 43 

 

1. Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używany jest skrót nazwy 

– Samorządowe Przedszkole w Jerzmanowicach. 

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian. Do czasu powołania Rady 

Przedszkola zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna. 

4. Po nowelizacji statutu Dyrektor opracowuje ujednolicony tekst statutu i udostępnia jego tekst 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Przedszkola.  

 

 

Jerzmanowice, dnia 30 listopada 2017 r. 


