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PODSTAWY PRAWNE: 

  

 1.      Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 Nr 256, poz. 

2572  ze zm.), z poźn. zm. 

  

2.      Ustawy z 26 stycznia 1982r. – Karta nauczyciela ( Dz. U z 2006 Nr 97, poz. 

674       z późn zm). 

  

3.      Ustawa z dnia 25 lipca 2008 o zmianie ustawy o systemie oświaty – Karta 

Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 

2008r.  Nr 145 poz. 917) 

  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w 

sprawie ramowych statutów publicznego  przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624) z późn. zm.  

 

5.  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2013r poz. 827) 

 

6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r poz. 7) 

 

  

 



 2 

Niniejszy statut opracowano w oparciu o : 

  

1.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w 

sprawie ramowych statutów publicznego  przedszkola oraz publicznych 

szkół (Dz. U z 2001r. Nr 61 poz. 624) z późn. zm.  

  

2.      Rozporządzenie M.E.N. z dnia 30 czerwca 1999r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 

w szkołach publicznych / 17.08.1999r. Dz. U. Nr 67, poz. 754/.  

  

3.      Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki / Dz. U 2001 Nr 135, poz. 1516/. 

  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w 

sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i 

placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się 

językiem regionalnym (Dz. U. z 2012r  poz. 393) 

  

5. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U 2003 

Nr 6, poz.69) 

 

 

 



 3 

6.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2012r. W 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U 2012 poz. 977 

  

8.      Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji /Dz. U 2002 Nr 23, poz. 225 z późn. zm/.   

  

9.      Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002r. w sprawie prowadzenia 

działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i 

placówki / Dz. U 2002 Nr 56, poz. 506/ 

  

10.  Rozporządzenie MEN z 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do 

użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów 

nauczania oraz podręczników /Dz. U z 2012r   poz. 752/ 

  

11.  Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych 

typów szkół do innych /Dz.U 2004 nr 26, poz. 232/ 

  

12. Rozporządzenie MENiS z 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 

szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych /Dz. U z 2005r.  

Nr 19, poz. 167/ 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 

i innych druków szkolnych 
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14.   Rozporządzenie MENiS z 4 luty 2009r. w sprawie organizowania 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci /Dz. U z 2009r. Nr 23, poz. 133/ 

  

15.  Ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym / Dz. U. Nr 16, 

poz. 95/ z późniejszymi zmianami. 

  

16.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w 

sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży  (Dz. U Nr 175, poz. 1086) 

  

17.  Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkól i 

wypadków w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U z 

2009r. Nr 50, poz. 400). Oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia 

szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających 

wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 426) 

18.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (dz. U 

2013r poz 532  

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2013 

poz . 560) 
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POSTANOWIENIA   OGÓLNE 

  

1. Ilekroć w niniejszym statucie mowa o przedszkolu bez bliższego określenia, należy 

przez to rozumieć Gminne Przedszkole w Cisku 

2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę o 

systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. 

  

Przedszkole działa na podstawie: 

  

1. Ustawy z 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U 2004 nr256, poz. 2572 ze 

zm).i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy 

2. Aktu założycielskiego 

3. Niniejszego Statutu. 

                                                                      § 1 

  

  

  

1. Nazwa przedszkola brzmi i ma swoją siedzibę : 

  

Gminne Przedszkole Cisek 

  

47-253 Cisek ul. Harcerska nr 9  
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2. Gminne Przedszkole w Cisku posiada oddział zamiejscowy w Kobylicach przy ul. 

Raciborskiej 27. 

3. Przedszkole nie posiada imienia. Imię placówce może nadać organ prowadzący na 

wniosek rady pedagogicznej lub rady przedszkolnej. 

4. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. 

5. Przedszkole jest placówką oświatowo – wychowawczą działającą jako jednostka 

organizacyjna samorządu terytorialnego, której działalność finansowana jest przez :  

a)      Gminę Cisek, 

b) Rodziców w formie opłat  określanych przez Radę Gminy za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu    

w czasie  przekraczającym  wymiar zajęć, o którym mowa w art.6 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

z dn 13 czerwca 2013 r  

c) Wysokość opłaty o której mowa w ust.5 pkt 5/b nie może być wyższa niż 1 zł za 

godzinę zajęć.  

 

6. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z 

przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. 

7. Organem prowadzącym jest Gmina Cisek. 

8. Do zadań organu prowadzącego należy: 

  

a) zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym  bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i  opieki, 

  

b) wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych 

w tym zakresie, 

  

c) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej  przedszkola. 
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9. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego finansowane są na zasadach 

określonych w odrębnych ustawach. 

10. Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia 

nauczycieli oraz utrzymanie przedszkoli zagwarantowane są w dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. 

11. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty. 

  

§ 2 

  

CELE I  ZADANIA PRZEDSZKOLA 

  

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. 

2. Celem wychowania przedszkolnego 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 do racjonalnego 

radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego 

znoszenia stresów i porażek; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są 

niezbędne w poprawnych  relacjach z dziećmi i dorosłymi; 
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 d)     rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

  

 e)     stwarzanie dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych  i 

intelektualnych warunków sprzyjających wspólnej zabawie oraz nauce; 

  

 f)       troska o zdrowie dzieci ich sprawność fizyczną; zachęcanie dzieci do 

uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 

  

 g)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie, społecznym, przyrodniczym i 

technicznym oraz rozwijanie u dzieci umiejętności prezentowania swoich 

przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

  

 h)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności 

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

  

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

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

  

 j)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także przez przekazywanie 

wiadomości o kształcenie umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 
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3. W działalności przedszkola zgodnie z podstawą programową wyróżnia się   15 

obszarów kształcenia, wychowania i wspomagania rozwoju dzieci. Dla każdego z 

obszarów zostały określone umiejętności i wiadomości, które powinny posiąść dzieci 

pod koniec wychowania przedszkolnego. 

  

1)      Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z 

dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach 

zadaniowych; 

  

2)      Obszar 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznychi 

kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 

  

3)      Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 

  

4)      Obszar 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które 

stosują w poznawaniu siebie i swojego otoczenia; 

  

5)      Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 

  

6)      Obszar 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

  

7)      Obszar 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem; 

  

8)      Obszar 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec; 
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9)      Obszar 9. Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne; 

  

10)  Obszar10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy 

konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych; 

  

11)  Obszar 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznychi w 

unikaniu zagrożeń; 

  

12)  Obszar 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 

  

13)  Obszar 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją 

matematyczna; 

  

14)  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; 

  

15)  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

  

  

  

4. Realizowany w przedszkolu program wychowania przedszkolnego, zawierający treści 

podstawy programowej, na  wniosek nauczycieli zgodnie z art.22a ust.2 ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256,poz.2572  z późn.zm.), w 

związku z § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 

2012r  czerwca  w prawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania 

przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego 

podręczników (Dz.U. z 2012r poz.752), dopuszcza dyrektor przedszkola.  
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5. Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, a 

także funkcję socjalizacyjną. 

 

6.  Przedszkole udziela dzieciom  uczęszczającym do placówki i ich rodzicom oraz 

nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizują tę pomoc na 

zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 

poz 532) 

 

a) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu polega na 

rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych. 

b) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana  w przedszkolu rodzicom i 

nauczycielom  polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej dla uczniów. 

 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola  

 

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają  w przedszkolu wychowankom  

nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w placówce zadania z 

zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej . 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:  

a) rodzicami wychowanków   

b) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli 
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d) instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży  

 

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

a) dyrektora placówki 

b) rodziców dziecka   

c) nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem 

d) pracownika socjalnego  

e) poradni psychologiczno – pedagogicznej  

 

11. w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z dzieckiem oraz w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia 

b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

c)  porad i konsultacji. 

12. W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana 

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

13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników 

zajęć nie może przekraczać 8. 

14. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w 

nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

15.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

16. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które 

powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 
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17. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą  obserwację 

pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w 

szkole (diagnoza przedszkolna)  

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

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy lub 

specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem i informują o tym dyrektora przedszkola  

19. Wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli lub 

specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną- jeśli 

stwierdzi taką potrzebę.  

20. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę lub dyrektora przedszkola  że 

konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio 

wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola  planują i koordynują udzielanie 

wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy 

udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania 

udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar 

godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

21. Wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub  planując udzielanie dziecku 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami wychowanka oraz 

– w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup i 

specjalistami, prowadzącymi zajęcia z dzieckiem , poradnią lub innymi osobami.  

22. W przypadku dziecka  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

przedszkolu w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy, a w przypadku 

form, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–5 i ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy – także okres ich 

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

zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 

7 pkt 2 i 3 ustawy. Podczas planowania i koordynowania udzielania wychowankowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 

poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
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23. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania wychowankom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dyrektor przedszkola ustala, biorąc pod uwagę 

wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na 

realizację tych form. 

24. Formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w 

indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla dziecka  

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy. 

25. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla dziecka zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 71bust. 7 pkt 2 i 3 ustawy, wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem 

, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. 

26.  O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się 

rodziców dziecka. 

27. 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 rodziców 

dziecka.  

 

28. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 

przedszkolu organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracjiz 

pełnosprawnymi rówieśnikami, w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania. 

 

29. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych w oddziale przedszkola integracyjnego, w 

oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym z dziećmi 

niepełnosprawnymi powinna wynosić do 20, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. 
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30. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia 

umysłowego, dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie 

organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę 

w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz 

zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę. 

  

a) przedszkole wydaje nieodpłatnie legitymacje przedszkolne dla dzieci 

niepełnosprawnych według zasad i wzoru określonych w odrębnych przepisach. 

  

b)  ważność legitymacji przedszkolnej potwierdza się w kolejnym roku przez 

umieszczenie daty ważności i pieczęci podłużnej przedszkola. 

  

c)      za wydanie duplikatu legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego 

pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia 

własności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora 

Przedszkola. 

  

31. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców. 

 

32. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i religijnej a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury. 

 

33.  Warunki i sposoby  realizacji zadań umożliwiających potrzymanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej dzieci należących do mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym 

regulują odrębne przepisy w oparciu  o   przyjęte w przedszkolu zasady znajdujące się 

w załączniku uchwały Rady Pedagogicznej nr 04/2008 
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34. ODZIAŁ DWUJĘZYCZNY 

a) w przedszkolu funkcjonuje oddział dwujęzyczny . 

b) nauczanie dwujęzyczne mniejszości narodowej organizowane jest na podstawie 

zapisów art.13 ust.z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty. 

c) w oddziale dwujęzycznym zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 

prowadzone są w dwóch językach, z których jednym jest język polski, a drugim język 

mniejszości narodowej. 

d) prowadzenie zajęć realizowane jest w ramach podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

35. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jeżeli 

ma ono możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponuje środkami dydaktycznym i 

sprzętem, niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania. Wczesne 

wspomaganie ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju 

dziecka od chwili wykrycia do momentu podjęcia nauki w szkole. Warunki 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje 

wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z 

rodziną dziecka określają odrębne przepisy. 

 

36. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb 

środowiskowych ,z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w 

szczególności: 

  

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

trakcie zajęć oraz poza terenem Przedszkola, 
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b)      zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym, 

  

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

  

d)     współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami 

specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc. 

  

d)     Dyrektor Przedszkola powierza na każdy oddział opiece: 

  

a)      jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału, 

  

b)      dwóch lub trzech nauczycieli powyżej 5-godzinnego czasu pracy oddziału 

  

c) w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo zatrudnienia się 

specjalistów, którzy prowadzą pracę indywidualną z dziećmi 

niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami. 

 

  

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

  

1.  Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach   
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    dodatkowych (gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia muzyczne, języki obce itp.) 

  

a) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w   

szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców 

 b) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, 

nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 

5-6 letnich. 

  

c) organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki i w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

  

d) sposób dokumentowania tych zajęć określać będą odrębne przepisy. 

  

2. W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych ,stowarzyszenia 

i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność albo rozszerzenie i 

wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola. 

  

3. Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której  

mowa w ust.1 wymaga uzyskanie zgody dyrektora Przedszkola wyrażonej po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. 

  

§ 3 

  

ORGANY PRZEDSZKOLA 
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1. Organami przedszkola są: 

  

      - dyrektor przedszkola, 

  

      - Rada Pedagogiczna, 

  

      - Rada Rodziców. 

  

2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które 

nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

  

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA 

  

3. Dyrektor Przedszkola wyłoniony jest przez organ prowadzący w drodze konkursu. 

4. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na 

zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu 

nauczyciel ii pracowników obsługi oraz administracji. 

5. W ramach bieżącego kierowania działalnością przedszkola do obowiązków dyrektora 

przedszkola należy: 

a. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki, 

wychowania    i opieki; 

b. Czuwanie nad rozwojem osobowościowym, emocjonalnym, intelektualnym 

dzieci(tj. nad procesem wychowawczym i edukacyjnym); 

c. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej we współudziale zespołu nauczycieli; 

d. Dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie; 



 2

0 

e. Dbałość o stan techniczny i terenu przedszkola; 

f. Współpraca z rodzicami i organem prowadzącym oraz instytucjami 

nadzorującymi i kontrolującymi; 

g. Podejmowanie decyzji dotyczących przyjęć dzieci do przedszkola oraz 

skreślania dzieci z listy w czasie roku szkolnego, po uzyskaniu opinii rady 

pedagogicznej i rady rodziców. 

6. Dyrektor odpowiada za: 

  

1)      Zatrudnianie i zwalnianie (nauczycieli i innych pracowników); 

  

2)      Przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom; 

  

3)      Występowanie (po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej) wnioskami 

dotyczącymi odznaczeń, nagród itp.; 

  

4)      Organizowanie pracy w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie czasu 

pracy; 

  

5)      Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (zgodnie z 

przepisami kodeksu pracy, przepisami BHP i ppoż.), organizowanie szkoleń BHP 

dla pracowników i kierowanie ich na badania wstępne, okresowe i kontrolne; 

  

6)      Ustalenie zakresów obowiązków poszczególnych pracowników i zapoznanie 

pracowników z ich obowiązkami; 

  

7)      Terminowe i  prawidłowe wypłacanie wynagrodzeń; 
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8)      Ułatwianie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

  

9)      Zaspokajanie ( na tyle, na ile pozwalają na to środki zgromadzone w zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych) potrzeb socjalnych pracowników; 

  

10)  Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, związanej ze stosunkiem 

pracy oraz akt osobowych pracowników; 

  

11)  Wywieranie pozytywnego wpływu na kształtujące się w przedszkolu zasady 

współżycia społecznego; 

  

12)  Wydawanie świadectw pracy pracownikom po ustaniu ich stosunku pracy; 

  

13)  Określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z 

przepisami kodeksu pracy; 

  

14)  Upoważnienie pracowników do wykonywanie zadań dotyczących przedszkola w 

imieniu dyrektora. 

  

7. Szczegółowe zadania w zakresie  sprawowania nadzoru pedagogicznego zobowiązują 

dyrektora do: 
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1)      Opracowania na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego oraz 

przedstawienia go radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do 15 

września roku szkolnego, którego dotyczy plan; 

  

2)      Przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz informacji o realizacji planu nadzoru 

pedagogicznego – przed zakończeniem roku szkolnego; 

  

3)      Gromadzenie informacji o pracy poszczególnych nauczycieli, aby móc ocenić ich 

pracę według zasad określonych w przepisach prawa i zgodnie z procedurą 

oceniania. 

  

8. Do pozostałych obowiązków dyrektora przedszkola należą m.in.: 

  

1)      Organizowanie (na życzenie rodziców) nauki religii w przedszkolu – zgodnie z 

art.12 ustawy o systemie oświaty; 

  

2)      Organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowania kształcenia dzieci 

niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, 

  

3)      Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom, 

  

4)      Podejmowanie decyzji o objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno – 

wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi oraz  o uczestniczeniu dziecka do 

udziału terapeutycznego i terminie zakończenia tych zajęć, 
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5)      Wspomaganie w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i pracowników, 

  

6)      Powiadamianie właściwych dyrektorów szkół o spełnieniu przez dzieci 

obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego; 

  

7)      Organizowanie, w porozumieniu z organem prowadzącym, indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, którym stan 

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola (lub 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) zgodnie z art.71b ustawy o 

systemie oświaty; 

  

8)      Współdziałanie ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli przy 

organizacji praktyk pedagogicznych; 

  

9)      Organizowanie okresowych inwentaryzacji; 

  

10)  Prowadzenie wymaganej dokumentacji; 

  

11)  Wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli: 

  

a.       Nadawanie (w drodze decyzji administracyjnej) nauczycielom stażystom, 

którzy spełniają określone warunki, stopnia nauczyciela kontraktowego; 

  

b.      Zatwierdzanie planów rozwoju zawodowego nauczycieli; 
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c.       Przydzielanie opiekunów stażu(spośród nauczycieli mianowanych lub 

dyplomowanych) nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym 

odbywającym staż; 

  

d.      Ustalenie oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu; 

  

e.       Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się i 

stopień nauczyciela kontraktowego oraz przewodniczenie tej komisji; 

  

f.       Zasiadanie w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o 

stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego; 

  

g.      Zapewnienie nauczycielom odpowiednich warunków do odbywania stażu. 

  

9. Kompetencje dyrektora przedszkola: 

a. reprezentuje przedszkole na zewnątrz, 

b. może w drodze decyzji administracyjnej skreślić wychowanka z listy w 

przypadkach określonych w statucie, 

c. przyjmuje dzieci do przedszkola, 

d. może ustalić indywidualny program pracy z dzieckiem, 

e. może wydać zgodę na działalność w przedszkolu stowarzyszeń i organizacji o 

charakterze wychowawczym, 

f. wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej nie zgodne z przepisami prawa, 

g. decyduje o strukturze osobowej czynności nadzoru pedagogicznego  i 

częstotliwości wykonywania zadań nadzoru, 

h. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników, 
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i. ocenia prace nauczycieli i ich dorobek zawodowy oraz pracowników 

niepedagogicznych w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych; 

j. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom przedszkola, 

k. występuje z wnioskami o odznaczenia i nagrody dla pracowników, 

l. gospodaruje środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodniez 

przyjętym regulaminem, 

m. nadaje stopień nauczyciela kontraktowego (lub odmawia jego nadania), 

n. może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 

przedszkola, 

o. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola. 

10. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor Przedszkola współdziała z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami, a w szczególności: 

  

a)         zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami 

Przedszkola, 

  

b)         w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne 

zainteresowanych organów Przedszkola. 

  

11. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za 

wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją. 

12. Dyrektor organizuje z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Rodziców powstanie 

Rady Przedszkola. 

  

  

  

RADA PEDAGOGICZNA  
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1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola, wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w placówce. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z 

głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek Rady Pedagogicznej, w 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 semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny,  z inicjatywy Dyrektora, Rady Rodziców, organu 

prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 

6. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razyw 

roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola. 

7. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

8. Termin zwołania rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości 

tydzień przed posiedzeniem. 

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

  

a)      zatwierdzanie planów pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 

  

b)      przygotowanie projektu Statutu Przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego 

zmian,    a także przedłożenie go do uchwalenia Radzie Rodziców, 
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c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

Przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 

  

d)     uchwalanie regulaminu Rady Pedagogicznej oraz regulaminu pracy, 

  

e)      ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach, 

  

f)       podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy, 

  

g)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

  

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

  

a)      projekt planu finansowego Przedszkola, 

  

b)      wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli, 

  

c)      organizację pracy Przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu 

tygodnia, 

  

d)     propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych. 
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11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora. 

14. Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów 

wychowania przedszkolnego oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania 

przedszkolnego  i zestaw podręczników biorąc pod uwagę możliwości dzieci, a w 

przypadku podręcznika również: 

  

1/ przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości dzieci; 

  

2/ wysoka jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka 

lat. 

  

15. Dyrektor Przedszkola do dnia 15 czerwca  podaje do publicznej wiadomości zestaw 

programów wychowania przedszkolnego i zestaw podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

16. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela, może 

dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym że zmiana 

nie może  nastąpić w trakcie roku szkolnego. 

17. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie 

ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady Pedagogicznej, które mogą naruszać 

dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników 

przedszkola. 

18. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych 

spraw spornych i uzasadniania stanowisk co do podjęcia decyzji. 
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19. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona 

niezgodna z prawem  i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

20. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności. 

  

RADA RODZICÓW 

  

1.       W przedszkolu działa Rada Rodziców, jest organem społecznym która stanowi 

reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 

  

2.       W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych 

       w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. 

  

3.       W wyborach, o których mowa w ust.2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory przeprowadzone są na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym. 

  

4.       Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w 

szczególności: 

  

a)      wewnętrzna strukturę i tryb pracy Rady, 

  

b)      szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych. 

  

5.       Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych i ustalić zasady i zakres współpracy. 
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6.       Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskamii 

opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki. 

  

7.       Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

  

a)      w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu, 

opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności  nauczania lub 

wychowania, 

  

b)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 

Przedszkola. 

  

8.       Jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten 

ustala dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Przedszkola obowiązuje do 

czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

  

9.       W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady 

Rodziców. 
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 ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA POMIĘDZY ORGANAMI I SPOSOBY 

ROZWIĄZYWANIA SPORÓW 

  

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, 

któremu zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działaniai 

podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę 

informacji. 

2. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga dyrektor Przedszkola, 

uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. 

  

§ 4 

  

Statut przedszkola określa organizację przedszkola uwzględnieniem przepisów § 5-7. 

  

§ 5 

  

1.      W przedszkolu można tworzyć grupy między oddziałowe. 

  

2.      Podstawową jednostka organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w 

zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i 

stopnia niepełnosprawności. 

  

3.      Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może 

przekraczać 25. 
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4.      Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych w oddziale przedszkola integracyjnego,w 

oddziale integracyjnym, w przedszkolu ogólnodostępnym z dziećmi niepełnosprawnymi  

powinna wynosić do 20 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. 

  

5.      W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci 

w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust.2 i 3. 

  

§ 6 

  

PRACA    DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZA 

  

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

podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy  

wychowania przedszkolnego. 

  

2.  Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut. 

  

3.  Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin 

dziennie,przy czym: 

  

a/ co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią 

się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela), 

  

b/ co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci  - ¼ czasu) dzieci spędzająw 

ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy 
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ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i 

ogrodnicze itp.) 

  

  

c/ najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg  

wybranego programu wychowania przedszkolnego, 

  

d/ pozostały czas – 2-5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu 

mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). 

  

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH 

  

4. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla 

dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim na zasadach określonych  w 

odrębnych przepisach. 

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne 

przepisy. 

  

§ 7 

  

 ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA 
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1.Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola do 30 kwietnia każdego 

roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący, który zatwierdza go do 25 

maja. 

  

2.W arkuszu organizacji przedszkola określa się : liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas 

pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na 

pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze, oraz ogólna tygodniową i roczna liczbę godzin pracy 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. 

  

3.W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu 

zawodowego, liczb e nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, 

którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych 

lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia wniosków o podjęcie 

tych postępowań. 

  

§ 8 

  

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

  

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

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych placówkach. 

  

2.            Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono 

opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,  z 

uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
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§ 9 

  

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA 

  

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

organ prowadzący  na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. 

  

2.            Przedszkole składa się z 5 oddziałów: 4 oddziały miejscowe w Cisku i jeden oddział 

zamiejscowy w Kobylicach 

  

3.            W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 

oddziałów mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący 

zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad 

tymi oddziałami. 

  

4. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym 5 godzin dziennie na realizacje podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora 

przedszkola i Rady Pedagogicznej. 

  

5.Zasady odpłatności za przedszkole realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie 

przeznaczone na realizację podstawy programowej ustala rada gminy 

  

4.             W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1,2 lub 3 posiłków ( śniadanie, obiad, 

     podwieczorek). 
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5.            Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor 

w porozumieniu z organem prowadzącym w wydanym, odrębnie na każdy rok szkolny 

zarządzeniu. 

  

6.            Rodzice (opiekunowie) pokrywają koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu w 

całości. 

  

7.            Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest w oparciu o normy żywieniowe i 

aktualne ceny artykułów spożywczych. Stawkę ustala dyrektor w porozumieniu  z 

intendentem i Radą Rodziców. 

  

8.            Miesięczna odpłatność z tytułu wyżywienia obliczana jest w oparciu o ustalaną stawkę 

dzienną oraz liczbę dni roboczych w danym miesiącu. 

  

9.            Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia wnosząc opłatę w wysokości  

ustalonej składki. 

  

10.        Rodzice pokrywają comiesięczną odpłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole. 

Wysokość opłaty oraz tryb i kryteria zwolnień ustala organ prowadzący przedszkole. 

  

  

  

§ 10 

  

ZADANIA NAUCZYCIELA 
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1. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 

  

a)      planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z 

obowiązującym programem, ponoszenia odpowiedzialności za jej jakość, 

  

b)       wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 

  

c)      stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania, 

  

d)     odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu  w 

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

  

e)      współpraca z specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną, zdrowotną itp. 

  

f)       planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

zawodowego, 

  

g)      dbałość o warsztat pracy przez zgromadzenie pomocy naukowych oraz troska  o 

estetykę pomieszczeń, 

  

h)      eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci, 
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i)        prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz 

opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

  

j)        realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących 

  

k)      czynny udział w Radach Pedagogicznych, realizacja jej postanowień i uchwał, 

  

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

kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym, 

  

m)    realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora Przedszkola, 

wynikających z bieżącej działalności placówki. 

  

n)      wybieranie programu wychowania przedszkolnego spośród programów 

dopuszczonych do użytku szkolnego 

  

o)       opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do 

użytku szkolnego w drodze decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania. Nauczyciel program ten przedstawia Radzie Pedagogicznej, 

  

p)      Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki  w 

klasie I szkoły podstawowej ( nauczyciele dzieci sześcio- lub pięcioletnich, których 

rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat). 
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q)      Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, a do końca roku szkolnego 

2011/2012 również dla dzieci 6-letnich. 

  

ZADANIA INNYCH PRACOWNIKÓW 

  

1.W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi. 

  

2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako 

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

3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki  i 

wychowania dzieci. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola. 

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

  

  

  

§ 11 

  

1. W przedszkolu: 

  

1) liczącym co najmniej 6 oddziałów lub 

  

2) posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo 
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3) w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie 

  

może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola. 

  

2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko 

wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust.1, a także za zgodą 

organu prowadzącego, może tworzyć, inne stanowiska kierownicze. 

  

  

  

§ 12 

  

1.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli 

zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji 

rodziców (prawnych opiekunów). 

  

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

jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres 

uczęszczania dzieci do przedszkola. 

  

§ 13 

  

1. W przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się 

dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz 

specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. 
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2. Na wniosek rodziców  przedszkole przyjmuje dzieci niepełnosprawne posiadające  

orzeczenie kwalifikacyjne z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz orzeczenie 

lekarskie  o stanie zdrowia dziecka. 

  

  

  

                                                                           § 14 

  

W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym, a dla dzieci niepełnosprawnych dodatkowo nauczyciele 

ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym. 

  

1. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania 

i nauczania z uwzględnieniem prawa rodziców ( prawnych opiekunów) do znajomości 

zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego 

realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, 

zachowania i rozwoju. 

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą 

zgodnie z obowiązująca podstawa programową i dopuszczonymi przez dyrektora 

programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanując godność i respektuje 

jego prawa. 

3. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

ma obowiązek kierowania się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie, postawę 

moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka. 

4. Prowadzi obserwacje pedagogicznych mające na celu poznanie możliwości i  potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz prowadzi dokumentację tych obserwacji. 

5. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną, zdrowotną i inną. 

6. Przedszkole współdziała z rodzicami poprzez; 

a. zebrania grupowe, 
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b. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, 

c. kąciki dla rodziców 

d. zajęcia otwarte. 

7. Częstotliwość spotkań , zebrań grupowych, konsultacji, zajęć otwartych uzależniona 

jest od potrzeb i wysuwanych propozycji rodziców ( prawnych opiekunów). 

8. Nauczyciel obowiązany jest: 

  

a)       rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą  i 

opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom 

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole. 

  

b)       wspierać każde dziecko w jego rozwoju 

  

c)       dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. 

  

d)       kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumieniai 

szacunku dla każdego człowieka 

  

e)      dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z 

ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  i 

światopoglądów. 

  

9. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i 

metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych 

placówek     i instytucji naukowo- oświatowych. 
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10. Nauczyciel realizuje program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku 

przez dyrektora przedszkola. 

  

§ 15 

  

WYCHOWANKOWIE 

  

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem 

ust.2. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może przyjąć do 

przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

3. Kryteriami  przyjęć dzieci 2,5 letnich do przedszkola są: 

  

1)      wolne miejsce w przedszkolu, 

  

2)      dziecko matki lub ojca wobec których orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą 

niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji  

na podstawie odrębnych przepisów, 

  

3)      dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, 

  

4)      dziecko samodzielne, 

  

5)      dziecko komunikatywne. 
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6)      zgoda dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców. 

  

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie 

dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,  w którym kończy 

ono 10 lat. 

5. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 

6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej 

szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii 

publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

7. Dziecko w wieku 6  i 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku szkolnym, 

którym dziecko kończy 6 lub odpowiednio 5 lat. 

8. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej  dostępności. 

Postępowanie prowadzi się na wniosek rodzica dziecka . 

9. Wraz z wnioskiem powinny zostać złożone załączniki- dokumenty potwierdzające 

spełnieni kryteriów I i II grupy.  

10. Postępowanie przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca. 

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok 

szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu 

w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia naboru. 

11. O  przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.  

12. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowanymi do przedszkola na 

warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 

13. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa Regulamin  Rekrutacji 

Dzieci do Przedszkola. 

14. Liczba przyjętych dzieci nie powinna być większa od liczby miejsc w przedszkolu i 

obowiązującej liczby dzieci na oddział. 

15. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć 

dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie wypełnionych i złożonych kart zgłoszeń. 
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16. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, przyjęć 

dokonuje Komisja Rekrutacyjna. 

      17.Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji dzieci w terminie od 25 do 30 kwietnia     

          danego roku, po tym terminie dyrektor przedszkola informuje o dokonaniu rekrutacji. 

18.Decyzje Komisji rekrutacyjnej są protokołowane, dokumenty komisji łącznie z kartami 

zgłoszeń dzieci są przechowywane w kancelarii przedszkola. 

19. Jeśli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć 

dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie wypełnionych i złożonych kart zgłoszeń. 

20.W ciągu roku szkolnego przyjęć dzieci dokonuje dyrektor. 

21.Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w 

szczególności prawa do: 

  

a)       właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

  

b)      szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 

  

c)       ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

  

d)      poszanowania jego godności osobistej, 

  

e)       poszanowania jego własności, 

  

f)       opieki i ochrony, 

  

g)      partnerskiej rozmowy na każdy temat, 
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h)      akceptacji jego osoby. 

  

  

  

21.  Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez 

rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez nich 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo. 

  

22. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich  osobę 

na piśmie. 

  

23. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, 

stopień pokrewieństwa osoby wskazanej przez rodziców, oraz  powinien być określony 

czas ważności upoważnienia. 

  

24. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym,  

bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka. 

  

25. Przedszkole zapewnia opiekę w czasie przewozu środkami komunikacji  publicznej 

dzieci 6 i 5 letnich i niepełnosprawnych 6 letnich oraz w   szczególnych przypadkach 

dzieci młodszych na prośbę rodziców z domu do najbliższego publicznego   przedszkola 

poza miejscem zamieszkania dziecka, gdzie droga przekracza 3 km . 

  

Ustala się szczegółowe zasady opieki w czasie przewozu: 
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            a) na wniosek rodziców dyrektor przedszkola wyznacza opiekuna podczas   przewozu 

 dzieci środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do publicznego przedszkola; 

  

            b) rodzic ma obowiązek przyprowadzić i odebrać dziecko z wyznaczonego przystanku 

o wyznaczonej godzinie; 

  

            c) opiekun dzieci odpowiada za bezpieczeństwo podczas przejazdu 

środkami komunikacji publicznej, czyli nadzoruje zapięcie dzieci w pasy bezpieczeństwa, 

obserwuje zachowanie się dzieci i reaguje na jakiekolwiek niepokojące zachowanie się 

dziecka; 

  

            d) obowiązek sprawowania opieki nad dziećmi jest dla nauczyciela 

zadaniem bezpłatnym. 

  

26. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godz. 6.30 do 8.00. 

  

27. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania 

odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do 

Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście bądź telefonicznie). 

  

28. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio  

dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 

  

29. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt 

dzieci w ogrodzie. 



 4

8 

  

30. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie dla wychowanków. 

  

31. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i 

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

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

  

32. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o 

skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 

  

a)         zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych 

  

b)         skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 

  

c)             nieobecność dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o  

przyczynie tej nieobecności, 

  

c)         ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym 

dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do 

rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub wykorzystane zostały wszelkie 

możliwości zmiany tej sytuacji, 

  

d)        nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu. 
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33. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w 

ust.1 pkt c dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania: 

  

a)         zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z 

przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka, 

  

b)         zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc, 

  

c)         zawiadomić organ prowadzący o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia 

dziecka z listy przedszkolaków; 

  

d)        zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie. 

  

§ 16 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

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

  

2.      Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

  

3.      Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, któremu 

projekt przygotowuje dyrektor placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
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4. Każda nowelizacja statutu skutkuje tekstem jednolitym statutu. 

                                                                             Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cisku  

                                                                                                  Urszula Pączko 

  

 

 

 

 

 

 

 


