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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej, 

zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: 

Niepubliczne Przedszkole  „Akademia Przedszkolaka” Karolina Brzozowska 

ul. Polna 5, 32 – 300 Olkusz. 

2. Przedszkole jest placówką niepubliczną, spełniającą wymagania placówki publicznej 

w zakresie odbywania przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Karolina Brzozowska, będąca właścicielem  i 

dyrektorem placówki pod nazwą:  Niepubliczne Przedszkole „Akademia 

Przedszkolaka” Karolina Brzozowska, - adres siedziby: ul. Polna 5, 32 – 300 

Olkusz. 

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

5. O likwidacji przedszkola oraz o zmianach w Statucie decyduje organ prowadzący. 

§ 2 

Podstawą prawną działania przedszkola jest: 

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

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

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

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz.U. z 

2004 r. Nr 256, z późniejszymi zmianami), 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

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

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 

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

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 
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5. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty, dotyczące  placówek 

niepublicznych, 

6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z 

późniejszymi zmianami), 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz.U. Nr 97 z 

2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami) w zakresie dotyczącym placówek 

niepublicznych, 

8. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991r.), 

9. Niniejszy Statut nadany przez organ prowadzący i uzgodniony z Radą Pedagogiczną, 

10. Wpis do ewidencji placówek oświatowych Miasta i Gminy Olkusz. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania przedszkola 

§ 3 

Nadrzędnym celem przedszkola jest przede wszystkim dobro dziecka i wspomaganie jego 

indywidualnego rozwoju. 

§ 4 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów 

wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego zalecanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem przedszkola jest: 

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 

b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się 

w tym, co jest dobre, a co złe, 

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych 

sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, 
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d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach 

z dziećmi i dorosłymi, 

e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o 

zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, 

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, 

g) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, 

h) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, 

i) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

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

j) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej 

i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, 

k) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są 

ważne w edukacji szkolnej. 

2. Przedszkole współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami), dążąc do ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych i pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania 

wychowawcze: 

a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, łagodzeniu trudności i 

podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, 

b) informuje na bieżąco o postępach dziecka, jego postawach, zachowaniu i rozwoju. 

3. Przedszkole prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dziecka w celu poznania 

jego możliwości i potrzeb rozwojowych i na tej podstawie wspomaga i ukierunkowuje rozwój 

dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach 

ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 
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4. Przedszkole prowadzi i dokumentuje analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej tzw. diagnozę przedszkolną. 

5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej, religijnej w związku z czym organizuje bezpłatną naukę religii dla 

dzieci, których rodzice wyrażą taką wolę.                    

6. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom i ich rodzinom pomocy psychologicznej i 

pedagogicznej, polegającej na:  

a) rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka; 

b) rozpoznawaniu przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka; 

c) organizowaniu różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

d) wspieraniu dziecka uzdolnionego; 

e) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

7. Pomoc  psychologiczna i pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie zajęć 

specjalistycznych,  korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym, 

porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.          

8. Przedszkole, na życzenie rodziców, organizuje pomoc logopedyczną. Zajęcia w zakresie 

terapii logopedycznej są odpłatne. 

    9. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz terapeutycznymi wymaga zgody     
rodziców. 

  10. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym    
zakresie określają odrębne przepisy. 

  11.  Przedszkole tworzy warunki do nauki języków obcych, które  są płatne przez rodziców. 

§ 5 

Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, 

którymi to obszarami są: 

a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, 

zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 
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b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, 

wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 

c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 

d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i 

rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 

f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

g) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem; 

h) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec; 

i) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne; 

j) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych; 

k) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń; 

l) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 

m) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 

n) Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowanie j. obcym nowożytnym oraz chęcią 

poznawania innych kultur; oraz zajęć rozwijających wiedzę ogólną i zainteresowania dzieci; 

 o) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; 

p) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

§ 6 

Placówka zaspakajając potrzeby dziecka kieruje się w szczególności: 

1) dobrem dziecka, 
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2) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, 

3) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój 

zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych. 

Rozdział III 

Organy przedszkola i ich kompetencje 

§7 

1. Organami przedszkola są: 

a)  Dyrektor ds. zarządzania i administracji – Dyrektor Przedszkola i Organ Prowadzący 

b)  Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego – Wice Dyrektor Przedszkola 

c) Rada Pedagogiczna  

2. Przedszkolem kieruje dyrektor i wice dyrektor, którzy są jego przedstawicielami na 

zewnątrz i przełożonymi służbowymi wszystkich pracowników. 

3. Wice Dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor przedszkola i organ prowadzący. 

§8 

 Do kompetencji i zadań Dyrektora Przedszkola i Organu Prowadzącego należy: 

a) Kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz; 

b) Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola; 

c) Zarządzanie majątkiem przedszkola; 

d) Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola; 

e)  Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

f) Ustalanie rokrocznie składek opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wysokości 

opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki. 

Ustalanie wysokości opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych oraz 

innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty 

opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola ; 
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g)  Dysponowanie środkami finansowymi placówki i ponoszenie odpowiedzialności za 

ich prawidłowe wykorzystanie;  

h) Dokonywanie co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 

technicznego urządzeń na placu zabaw, a w razie potrzeby zapewnienia środków 

finansowych na ich naprawę; 

i) Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami 

kodeksu pracy, BHP i Ppoż.;   

j) Zatrudnianie, zwalnianie, określanie wynagrodzenia wice dyrektora i pozostałych 

pracowników; 

k) Wydawanie świadectw pracy i opinii wymaganych prawem; 

l) Przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego w celu dokonywania oceny ich pracy wspólnie z wice dyrektorem; 

m) Określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach 

pracy wszystkich pracowników; 

n) Rozstrzyganie wszelkich sporów między organami przedszkola uwzględniając zakresy 

kompetencji tych organów; 

o) Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi; 

p) Zawieranie umów z rodzicami (opiekunami prawnymi) o świadczenie usług 

przedszkola. 

q) Podejmowanie decyzji o wpisie, przesunięciu bądź skreśleniu dziecka z listy 

uczęszczających do przedszkola zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami, po 

uprzedniej konsultacji z Radą Pedagogiczną; 

r) Opracowanie Statutu przedszkola oraz innej dokumentacji pedagogicznej we 

współpracy z wice dyrektorem – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa oświatowego; 

§9 

1.   Wice dyrektor przedszkola  powoływany jest i odwoływany  na podstawie Kodeksu Pracy 

przez dyrektora przedszkola.  

2. Wice dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru 

pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września. 

3.  Plan nadzoru pedagogicznego zawiera w szczególności: 
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a) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli 

przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;  

b) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli; 

c) plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola;  

d) inne informacje uznane przez wice dyrektora za istotne. 

       4.  Wice dyrektor  do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia  Radzie Pedagogicznej                    

wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

§10 

Do kompetencji i zadań wice dyrektora przedszkola zwanego również nauczycielem 

koordynującym należy: 

a) Hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola; 

b) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c) Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą zespołu;  

d) Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

            psychofizycznego dziecka poprzez aktywne działania pro-zdrowotne; 

e) Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy; 

f) Wspomaganie nauczycieli w osiągnięciu wysokiej jakości pracy; 

g) Zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczycieli; 

h) Nadanie nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego; 

i) Współpraca z placówkami doskonalenia zawodowego; 

j) Powiadomienie dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka, o spełnianiu 

przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 

k) Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał podjętych w ramach 

            jego kompetencji we współpracy z dyrektorem przedszkola; 

l) Wstrzymanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa; 

m) Opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli; 

n) Kontrola wykonywania obowiązków oraz sprawowanie nadzoru pedagogicznego w 

stosunku do zatrudnionych nauczycieli; 

o) Ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie 
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           dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, 

           awansu nauczycieli oraz wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych 

           z posiadaną dokumentacją; 

p) Realizacja założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty; 

q) Opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną rocznego planu pracy; 

r) Opiniowanie i organizowanie zewnętrznych form doskonalenia zawodowego 

            nauczycieli;  
s) Opracowanie i przygotowanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem 

            zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców we współpracy z         

dyrektorem przedszkola; 

t)  Ustalenie wspólnie z Radą Pedagogiczną rocznego rozkładu zajęć w grupach 

             oraz zasad pobytu dziecka w przedszkolu w zakresie swoich kompetencji; 

u) Opracowanie regulaminów o charakterze wewnętrznym; 

v) Reprezentowanie przedszkola podczas zebrań z rodzicami/opiekunami. 

w)  Reprezentowanie przedszkola w czasie nieobecności dyrektora  w zakresie 

uzgodnionym z dyrektorem oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowość 

opieki nad dziećmi. 

§11 

1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w  

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

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

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest wice dyrektor przedszkola. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz  odpowiada  

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z 

regulaminem Rady. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, pod 

koniec pierwszego semestru, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 
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7. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

§12 

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

a) Ustalanie regulaminu swojej działalności, 

b) Przygotowanie projektu statutu przedszkola, 

c) Opiniowanie programów autorskich 

d) Ustalanie organizacji samokształcenia i  doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

f) Opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu zajęć, 

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

3. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na zebraniu Rady 

Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać czyjeś dobro osobiste. 

§13 

Członek Rady Pedagogicznej ma obowiązek: 

a) Brać czynny udział we wszystkich posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej, 

b) Wykonywać uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z ich treścią i ustalonymi 

terminami, nawet wtedy, gdy zgłosił swoje zastrzeżenia co do ich treści, 

c) Składać przed Radą Pedagogiczną sprawozdania z przydzielonych zadań, 

d) Stale współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka. 

§14 

Z posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół i w terminie 10 dni od daty 

zebrania wpisuje się do księgi protokołów, która jest podstawowym dokumentem działalności 

Rady Pedagogicznej. 

§15 

Wice dyrektor przedszkola jako przewodniczący Rady Pedagogicznej: 

a) Ma prawo wstrzymać wykonanie postulatów Rady Pedagogicznej, jeśli są 

niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
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b) Informuje Radę Pedagogiczną o aktualnych przepisach prawnych, 

c) Powinien tworzyć atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków Rady Pedagogicznej. 

 

Rozdział IV 

Organizacja przedszkola 

§16 

1. Przedszkole funkcjonuje od września 2015 roku oferując w tym czasie 50 miejsc dla dzieci. 
Od roku 2018 w zawiązku z uczestnictwem w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej 
„ Olkuska Akademia Przedszkolaka bez barier i przeciw walce ze stereotypami ”  
(nr RPMP.10.01.02-12-0146/17) liczba miejsc dla dzieci została zwiększona do 118.  
1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział  złożony z dzieci  

zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań. 

2. Przedszkole jest placówką opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną  zapewniającą 

opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 3 do 6 lat.                      .                                                   

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie dzieci młodszych, które 

ukończyły 2,5 roku, samodzielnych w zakresie podstawowej samoobsługi, po uprzednim 

otrzymaniu zgody dyrektora przedszkola.                    .                                                      

5. Liczba dzieci w grupie nie przekracza 25 osób.                                     .                                                                    

6. Liczba grup zależna jest od możliwości lokalowych przedszkola.  

 

§17 

1.Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 01 września a kończy 30 czerwca 

następnego roku. 

2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku z wyjątkiem ustawowych dni 

świątecznych i dni między świątecznych oraz przerwy wakacyjnej, ustalonych przez 

dyrektora przedszkola.       

3. Opieka nad dziećmi sprawowana jest w godzinach od 6.30 do 17.00. 

4.Wszelkie przerwy pracy przedszkola, wykorzystywane są na przeprowadzenie prac 

modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych na terenie placówki.                           

5. W czasie ferii szkolnych i wakacji a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji 

chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych. 
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§18 

1. Praca dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu 

o wytyczne MEN. 

2. Przedszkole realizuje programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej 

oraz programy autorskie nauczycieli zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną. 

3. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się przez 

5 godzin dziennie w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu. 

4.Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w 

zależności od bieżących potrzeb. 

§19 

 

1. Placówka zapewnia dzieciom uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych (język angielski) 

oraz dodatkowych ( tańce, rytmika, akademia odkrywców, logopeda itp.)  w trakcie  ich 

pobytu w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami rodziców. 

2. Zajęcia dodatkowe ( język angielski, tańce, akademia odkrywców, rytmika, logopedia itp.)     

są opłacane przez rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć 

dodatkowych, jest dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków. 

4. Ofertę zajęć dodatkowych, czas  trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia 

do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola. 

5. Zajęcia te odbywają się w innym czasie, niż czas przeznaczony na realizację podstawy 

programowej. 

6. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i 

rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska oraz możliwości organizacyjnych i 

bazowych placówki. 

 

§20 
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1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa 

"Arkusz organizacji przedszkola" opracowany przez dyrektora przedszkola. 

2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności: 

a) czas pracy przedszkola; 

b) liczbę pracowników z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 

oraz pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

c) ogólną liczbę dzieci; 

d) liczbę oddziałów; 

e) terminy przerw w pracy przedszkola. 

 

§21 

1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia opracowany przez wice 

dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem zalecanych 

proporcji zagospodarowania czasu w rozliczeniu tygodniowym: 

a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczy na zabawę (w tym czasie dzieci 

bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 

b)  co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), 

dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są 

tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace 

gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.) 

c)  najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 

według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 

d)  pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej 

puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne 

i inne). 

2. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców określa godziny posiłków i czas 

realizacji zajęć (5 godzin dziennie podstawy programowej),  prowadzonych w przedszkolu. 

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

grupą ustala dla niej szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 

dzieci. 

 

§22 
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1. W ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonych 

terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i ich możliwości. 

2. W czasie zajęć poza terenem przedszkola jedna osoba dorosła może mieć pod opieką nie 

więcej niż dziesięcioro dzieci, a w środkach komunikacji miejskiej pięcioro dzieci. 

3.  Każda wycieczka poza teren przedszkola jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z 

dyrektorem przedszkola, który wyznacza kierownika wycieczki odpowiedzialnego za jej 

organizację i przebieg. 

4. Szczegóły sprawowania opieki nad dzieckiem podczas wycieczki określa regulamin 

wycieczek przedszkola dostępny do wglądu dla rodziców lub opiekunów; 

5. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i 

nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą 

zatwierdza dyrektor przedszkola. 

6. Najpóźniej na dzień wcześniej przed wycieczką rodzice (prawni opiekunowie) dzieci są o 

niej powiadamiani i wyrażają na piśmie  zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w 

wycieczce. Przyjmuje się, że zgoda jednego z rodziców (prawnych opiekunów) jest 

wystarczająca i wiążąca. 

7. W przypadku wyjścia dziecka na spacer w pobliżu przedszkola dopuszczalna jest 

jednorazowa, ważna do odwołania, zgoda rodzica (prawnego opiekuna). 

8. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez przedszkole dzieciom podczas wycieczek i 

imprez odbywa się zgodnie z określonymi zasadami, które regulują odrębne przepisy. 

  
§23 

Dzieci rozpoczynające rok szkolny w przedszkolu są ubezpieczone od następstw 

nieszczęśliwych wypadków od 1 września do 31 sierpnia następnego roku Opłatę za 

ubezpieczenie pokrywają rodzice. 

§24 

1.Dzieci zapisane do przedszkola mają możliwość korzystania z trzech posiłków dziennie:  
a) śniadanie  
b) obiad dwudaniowy 
c) podwieczorek 

2. Przedszkole wyposażone jest we własną kuchnię. 

§25 
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1. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców / opiekunów prawnych. 

2. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora przedszkola.  

3.Odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole, w szczególności koszty związane z 

opieką i wychowaniem dziecka w przedszkolu, z wyżywieniem dziecka, ustalana jest przez 

dyrektora przedszkola. 

 
§26 

                    .                                                                                                                             .                                

1.W przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu powiadamia się o tym rodziców, którzy 

mają obowiązek odebrania dziecka z placówki i zapewnienia mu opieki medycznej. 

2. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w 

nagłych wypadkach.                    .                            

3. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka ) przedszkole 

wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece 

lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub 

dyrektora,  który towarzyszy dziecku.                          

 

Rozdział V 

Prawa, obowiązki i zadania nauczyciela 

§27 

1.Dyrektor wraz z wicedyrektorem przedszkola powierza poszczególne grupy opiece jednego 

lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.                                                                     

2. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem 

dzieciom bezpieczeństwa może wspomóc nauczyciel wspomagający.                      .                                                

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej  wskazane 

jest, aby chociaż jeden nauczyciel opiekował się grupą przez cały okres uczęszczania dzieci 

do przedszkola.                                                                                                                   .                                                                                                                  

4.Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do przestrzegania ważności pracowniczych 

książeczek zdrowia i badań okresowych oraz przestrzegania obowiązujących wewnętrznych 

przepisów.                                                                                                                                   

5. Nauczyciele zatrudnieni na terenie przedszkola posiadają kwalifikacje pedagogiczne.      
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§28 

1.Prawa, obowiązki  i zadania nauczyciela: 

a) nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece 

wychowanków, 

b)    tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, 

c)  wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego 

siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o 

zasób własnych doświadczeń, 

d)   planuje i prowadzi pracę wychowawczą, opiekuńczą i edukacyjną, 

e)  zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia nauczyciel otacza 

indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do 

możliwości każdego dziecka, 

f)   prowadzi dokumentację dotyczącą indywidualnego rozwoju i postępów dziecka, 

g)  diagnozuje indywidualny rozwój dziecka, 

h) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci, 

i)  współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,  

j)  udziela rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zdrowia i rozwoju,  

k) nauczyciel planuje rozwój zawodowy i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje 

zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

l) inicjuje, organizuje oraz partycypuje w imprezach o charakterze wychowawczym,  

dydaktycznym, kulturalnym, rekreacyjno – sportowym, 

m) aktywnie uczestniczy w budowaniu systemu zapewnienia jakości pracy własnej i 

przedszkola,  

n) realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora i wice dyrektora, wynikające z bieżącej 

działalności placówki,  

o)  działa zgodnie ze Statutem przedszkola oraz prawem oświatowym, 

p)  uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

r) przestrzega zasad BHP i Ppoż., postępuje  zgodne z przepisami dotyczącymi zdrowia i 

bezpieczeństwa dzieci, 

s)  uczestniczy w szkoleniach BHP i Ppoż. oraz poddaje się badaniom lekarskim, 
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t)   przestrzega praw dziecka zawartych w Statucie, wynikających z Konwencji Praw Dziecka.  

2. Współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania      
i nauczania, m.in.: 

a) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z 

programu wychowania przedszkolnego i planów pracy, 

b) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i 

zachowaniu dziecka, 

c) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających 

rozwój i wychowanie, a w szczególności  z dziećmi o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych, 

d) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci.  

3. Wspiera rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki w szkole. 

4. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno pedagogiczna, opiekę 

zdrowotną i inną. 

5. Planuje i prowadzi prace wychowawczo-dydaktyczną, przygotowującą dzieci do szkoły, w 

oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość;  

m. in.:  

a) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i 

zainteresowań,  

b) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich strefach ich 

rozwoju (społecznej, emocjonalnej ruchowej i umysłowej),  

c) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie 

samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i 

przyrodniczej, 

d) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości 

i potrzeby każdego dziecka,  

e) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy.  

6. Prowadzi obserwacje pedagogiczne (m.in. karta obserwacji dziecka) mające na celu 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:  

a) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach 

aktywności, 
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b)  prowadzi i dokumentuje prace wyrównawczo-kompensacyjną w 

oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych 

funkcji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci oraz stosując zasadę 

stopniowania trudności.  

7. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania 

oraz podręcznika z pośród zestawu programów i podręczników dopuszczonych do użytku 

przedszkolnego.  

8. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub 

programu nauczania, ale procedurę wdrożenia takiego opracowanego programu nauczania 

określają szczegółowe przepisy. 

9. Systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez: 

a) zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w 

przedszkolu, 

b) udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, 

c) samokształcenie, 

d) pomoc merytoryczną ze strony wicedyrektora, nauczyciela 

metodyka i innych specjalistów, 

e) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. 

1. Nauczyciel odpowiedzialny jest za planowanie, prowadzenie oraz 

jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej. 

§29 
 

Do zadań nauczyciela wspomagającego należy: 

a) wspomaganie nauczyciela w planowaniu i realizowaniu z dziećmi zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych; 

b) Współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie; 
c) Pomaganie w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i przy wystroju Sali; 
d) Pomaganie nauczycielce w czasie spacerów i wycieczek; 
e) Zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym. Kontrolowanie pod kątem bezpieczeństwa miejsc 
przebywania dzieci (sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzętu, pomocy i 
zabawek; 

f) Planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz branie czynnego udziału w pracach rady 
pedagogicznej i realizowanie jej uchwał; 
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g) Samokształcenie i doskonalenie zawodowe; 
h) Bieżące prezentowanie prac plastycznych dzieci; 
i) Wykonywanie zadań dodatkowych przydzielonych na radzie pedagogicznej na dany rok 

szkolny oraz innych prac zleconych przez dyrektora  i wice dyrektora wynikających z 
organizacji przedszkola; 

j)  Stałe podnoszenie jakości pracy własnej i przedszkola; 
k)  Przestrzeganie przepisów BHP. i  Ppoż.; 
l)  Udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, 

powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych 
niepokojących symptomach; 

m) Dbałość o estetykę, ład i porządek powierzonych pomieszczeń. 

§30 

1. Przedszkole określa zakres zadań nauczycieli i innych pracowników placówki w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole i 

podczas ich pobytu w placówce.  

2. Zakres obowiązków pozostałych pracowników przedszkola wynikający ze stosunku pracy 

bądź umowy cywilno - prawnej reguluje umowa zawarta pomiędzy organem prowadzącym a 

pracownikiem. 

§31 
 

1.Dyrektor, wice 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 

organizując: 

a) zebrania ogólne rodziców (w miarę potrzeb -  nie rzadziej niż dwa 

razy w roku), 

b) zebrania oddziałowe – co najmniej dwa razy w roku, 

c) konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców 

– systematycznie, w miarę potrzeb, 

d) uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, 

rodziców oraz najbliższych członków rodziny – według harmonogramu, 
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e) „kąciki dla rodziców”  z aktualnymi informacjami o działalności 

przedszkola, realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych 

wydarzeniach – na bieżąco, 

2. Dyrektor, wice dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach 

dotyczących pracy przedszkola.  

 
§32 

 
Pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie 

ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców. 

 

Rozdział VI 

Zasady uczęszczania dzieci do przedszkola 

 
§33 

 
1.Podstawą zapisania dziecka do przedszkola  i jego pobytu w placówce jest : 

a) wypełnienie i dostarczenie  przez rodziców (prawnych opiekunów) karty 

zgłoszeniowej dostępnej online na stronie internetowej lub w siedzibie przedszkola,  

b) zawarcie umowy (dyrektor przedszkola a rodzic) dotyczącej świadczenia usługi 

edukacyjnej na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na lata następne w 

formie pisemnej. 

c) wpłacenie wpisowego, którego wysokość ustala dyrektor przedszkola, 

d) wnoszenie  opłaty za czesne do 15 dnia każdego miesiąca, 

e) wnoszenie opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu. 

2. Dziecko może być przyjęte w ciągu roku szkolnego jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi 

miejscami. 

3. Dyrektor Przedszkola zawiera z rodzicami umowę świadczenia usługi edukacyjnej na okres 

jednego roku, z możliwością przedłużenia na lata następne w formie pisemnego aneksu. 

 
§34 

1.Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola.                .                                               

2.Dyrektor opracowuje kryteria oraz zasady przyjęcia dzieci do przedszkola. Przy zgłoszeniu 

większej liczby dzieci dyrektor decyduje o przyjęciu dziecka w oparciu już o pewne kryteria. 
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3. Kryterium przyjęć na nowy rok szkolny stanowi kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem 

pierwszeństwa dzieci już uczęszczających do przedszkola i ich rodzeństwa. 

4. Wychowankiem przedszkola może zostać dziecko, którego rodzice lub opiekunowie 

akceptują postanowienia Statutu, zobowiązują się do opłacania ustalonego czesnego oraz 

wywiązują się z warunków umowy podpisanej przy zapisie dziecka do przedszkola.      

5.Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:                 

a) Nie dotrzymania przez rodziców warunków umowy podpisanej pomiędzy rodzicem a 

przedszkolem w chwili zapisania dziecka do przedszkola,                                                        

b) Miesięcznej zaległości w opłatach czesnego mimo uprzedniego wezwania,                         

c) Choroby będącej zagrożeniem dla innych dzieci na wniosek wychowawcy,                      

d) Na wniosek Rady Pedagogicznej dopuszcza się możliwość skreślenia z listy dziecka, 

które uniemożliwia prowadzenie zajęć z pozostałymi dziećmi lub jego zachowanie zagraża 

bezpieczeństwu innych dzieci,           ,                                                                                                    

e) Gdy rodzice nie podejmują współpracy z wychowawcami w zakresie wychowania i 

nauczania dziecka,            ,                                                                                                                        

f) Regularnego niedotrzymywania przez rodziców godzin przyprowadzania i odbierania 

dziecka z przedszkola. 

 

Rozdział VII 

Wychowankowie 

§35 
 

Pracownicy przedszkola mają obowiązek przestrzegana praw dziecka, wynikających z 

Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w dniu 

20 listopada 1989 r. oraz innych aktów prawnych. 

 

§36 
 

1. Dziecko w przedszkolu zgodnie z Konwencją Praw Dziecka  ma prawo do: 

a) życzliwego i podmiotowego traktowania; 
b) bycia "kim jest"; 
c) wypowiadania bez obaw własnych przemyśleń, poglądów, przekonań; 
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d) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań,  na które powinno uzyskać 
rzeczowa zgodną z prawdą odpowiedź; 

e) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach; 
f) wyboru towarzyszy zabawy; 
g) przebywania w spokojnej i bezpiecznej atmosferze; 
h) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb; 
i) nagradzania wysiłku; 
j) wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania; 
k) współdziałania z innymi; 
l) badania i eksperymentowania; 
m) codziennego pobytu na świeżym powietrzu; 
n) ciągłej opieki ze strony nauczyciela; 
o) współpracy nauczyciel-dziecko, która powinna opierać się na poszanowaniu godności 

osobistej dziecka; 
p) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej; 
q) wypoczynku, kiedy jest zmęczone; 
r) zdrowej żywności; 
s) nauki regulowania własnych potrzeb. 

 
§37 

Obowiązki dzieci: 

a) zawieranie z nauczycielami umów społecznie pożądanych i bezwarunkowe ich 

przestrzeganie; 

b) przestrzeganie postaw i zachowań wspierających koleżeństwo i przyjaźń, 

kulturalne i poprawne zachowanie się w stosunku do całej społeczności 

przedszkolnej; 

szanowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego; 

c) szanowanie i dbanie o mienie w grupie i w całym przedszkolu; 

d) solidne wywiązywanie się z pełnienia różnych ról społecznych; 

e) zgłaszanie nauczycielom i instruktorom wszelkich potrzeb, złego 

samopoczucia lub innych istotnych dla dziecka spraw. 

                           
                               §38 

 

1.W przedszkolu obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizycznej oraz kar 

ośmieszających dziecko i godzących w poczucie jego godności osobistej.  
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2.W razie otrzymania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw 

dziecka ze strony rodziców organ prowadzący lub dyrektor przedszkola na wniosek Rady 

Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje, takie jak policja lub sąd. 

Rozdział VIII 

 

Współpraca z rodzicami 

§39 

1.Przedszkole współdziała z rodzicami zachęcając do korzystania z następujących form 
współpracy: 

a) konsultacje indywidualne z : dyrektorem, wice dyrektorem,  nauczycielem lub 
specjalistą w miarę bieżących potrzeb; 

b) zebrania grupowe; 
c) korzystanie ze strony internetowej przedszkola; 
d) pomoc w organizowaniu wycieczek; 
e) współudział w organizowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych; 
f) udział w zajęciach otwartych; 
g) aktywny udział w różnorodnych konkursach związanych z realizacją programu; 
h) eksponowanie różnych prac dzieci; 
i) wspólne seminaria, warsztaty,  pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień 

interesujących rodziców, rozwiązywanie problemów wychowawczych i 
organizacyjnych; 

j) podejmowanie wspólnie z dyrektorem, wice dyrektorem i nauczycielami działań 
mających na celu podniesienie estetyki wewnętrznej i zewnętrznej przedszkola oraz 
wzbogacenie i doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do 
realizacji programów. 

  

     § 40 

Rodzice mają w szczególności prawo do: 

a) znajomości zadań wynikających z programu wychowania realizowanego w 

przedszkolu, 

b) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie, 

c) obserwacji własnego dziecka w czasie zajęć i zabaw, 

d) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

e) uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną, 
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f) pomoc w kontaktach ze specjalistami – psychologiem, logopedą, 

g) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących pracy przedszkola. 

                                                                     

§ 41 

1. Na rodzicach  uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek do: 

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

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, 

b) zapewnienia dzieciom 6 – letnim regularnego uczęszczania na zajęcia, 

c) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych, 

d) wyposażenia dziecka w materiały niezbędne do zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

e) uczestnictwo w zebraniach ogólnych i grupowych, bieżącego aktualizowania danych 

kontaktowych (numery telefonów) 

f) interesowania się postępami i osiągnięciami dziecka; 

g) bieżącego aktualizowania danych kontaktowych (numery telefonów); 

h) przestrzegania zakazu przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych; 

i) informowania nauczycieli o przyczynie długotrwałej nieobecności dziecka w 
przedszkolu; 

j) przestrzegania higieny dzieci ( czystość włosów, paznokci, ubrań, itp.); 

k) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w placówce. 

2. Przestrzegania niniejszego Statutu i rozkładu dnia (w tym przestrzegania godzin 

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola). 

3.Przyprowadzanie dziecka bezpośrednio do nauczyciela i odbieranie od pracownika 

przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  lub upoważnioną  

przez nich na podstawie pisemnego oświadczenia osobę  zapewniającą pełne bezpieczeństwo 

dziecka. 

a) Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 

mu bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, środki odurzające).  
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b) Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która mimo, że  jest osobą 

upoważnioną to nie posiada dowodu tożsamości umożliwiającego sprawdzenie 

zgodności danych z upoważnieniem. 

c) W przypadku spóźnienia rodzica, jeśli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 

17.00, za każdą rozpoczętą godzinę będzie doliczona dodatkowa opłata. 

d) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w 

przedszkolu do godziny 18.00. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy 

komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicem (prawnym 

opiekunem).  

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę. 

5. Przyprowadzanie dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej. W przypadku istnienia wątpliwości 

ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko co do stanu jego zdrowia, nauczyciel ma prawo 

żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie jego zdrowia  pod rygorem odmowy przyjęcia 

dziecka do przedszkola. 

Rozdział VII 

Finanse przedszkola 

 
§42 

 

1. Przedszkole finansowane jest z następujących źródeł: 

a) opłat dokonywanych przez rodziców określonych umową zawartą pomiędzy 

przedszkolem a rodzicami dziecka, 

b) darowizn oraz dotacji otrzymywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c) środków własnych przeznaczonych na działalność przedszkola przez organ 

prowadzący. 

  

2. Usługi świadczone przez przedszkole są odpłatne i obejmują: wpisowe, czesne za każdy 

miesiąc, opłaty za wyżywienie, opłaty za zajęcia dodatkowe. 
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3. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców ustalana jest w umowie o świadczenie usług 

zawieraną z rodzicami. 

4. Wysokość opłat może ulec zmianie. Zmiana wysokości opłat może nastąpić w przypadku 

zmiany kosztów prowadzenia przedszkola. Zmiana wysokości opłat, o której mowa, nie 

wymaga zmiany umowy ani konieczności zawierania aneksu do niej.  

 5. Opłata za czesne wnoszona jest co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.  

W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może, na wniosek rodzica, wydłużyć 

termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca. 

6. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez organ prowadzący numer rachunku 

bankowego bądź gotówką. 

7.W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice zwolnieni są z 

opłaty za posiłki (sumowane na koniec każdego miesiąca, a kwota ta jest odliczana w 

następnym miesiącu), natomiast obowiązuje ich uiszczenie czesnego i opłaty za zajęcia 

dodatkowe . 

8. Wpisowe i czesne nie podlegają odpisom oraz zwrotom w przypadku rezygnacji przez 

rodzica (prawnego opiekuna) z usług świadczonych przez przedszkole. 

 9. W przypadku nieobecności dziecka zapisanego na dyżur w trakcie roku szkolnego (dni 

między świętami, długie weekendy) opłata za wyżywienie dziecka nie jest zwracana. 

 10. Na początku roku szkolnego na ogólnym zebraniu rodziców organ prowadzący lub 

dyrektor przedszkola informuje rodziców o sposobie przekazywania informacji o 

nieobecności dziecka w przedszkolu.  

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§43 
O decyzji dotyczącej likwidacji przedszkola organ prowadzący zawiadamia wice dyrektora, 
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Radę Pedagogiczną, rodziców dzieci oraz jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą 

ewidencję placówek oświatowych, najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją przedszkola, 

która może mieć miejsce z końcem roku szkolnego. 

 

 
§44 

 

1. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkolną. 

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy. 

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej. 

4. Statut wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r. 

 
 
 
 


