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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Dziemianach. 

2) zespole – należy przez to połączone w zespół jednostki: Szkoła Podstawowa, Przedszkole i oddziały 

przedszkolne w Dziemianach.                                                                          

3) dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w 

Dziemianach. 

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

pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

5) zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, 

język angielski. 

§ 2  

1. Przedszkole w Dziemianach jest przedszkolem publicznym dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W wyjątkowych, 

szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach wolnych miejsc możliwe jest przyjęcie dziecka, które 

ukończyło 2,5 roku. 

2. Siedzibą przedszkola jest budynek mieszczący się przy ul. Wyzwolenia 20 w Dziemianach. 

3. Przedszkole w Dziemianach posiada placówki filialne w Kaliszu w budynku świetlicy wiejskiej oraz w 

Trzebuniu w budynku byłej szkoły podstawowej. 

4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Dziemiany, która ma siedzibę w Urzędzie Gminy w 

Dziemianach przy ul. 8 Marca 3. 

5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. 

6. Przedszkole w Dziemianach wchodzi w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach.  

§ 3 

Teren przedszkola w Dziemianach objęty jest nadzorem kamer CCTV i oznaczony tabliczkami „Obiekt 

monitorowany”. 

Rozdział 2 

Cele i zadania Przedszkola  

§ 4 

1) Do zadań  Przedszkola należy w szczególności: wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez 

fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych 

dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 

2) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom  integracji sensorycznej i umiejętności korzystania  z 

rozwijających się procesów poznawczych; 
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3) zapewnienie prawidłowej organizacji  warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 

wolniejszy lub przyspieszony; 

4) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, 

ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego 

tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających  poczucie wartości 

oraz potrzebę uczestnictwa w grupie; 

5) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania  

o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo; 

6) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości  

i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz 

zdrowia psychicznego; 

7) organizowanie zajęć budujących wrażliwość,  w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer 

aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk 

plastycznych; 

8) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, 

rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska 

przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka; 

9) organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, 

konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania 

wytworów swojej pracy; 

10) organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w 

przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości 

możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

11) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające z 

nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń,  w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak 

patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne 

korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne; 

12) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko 

poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

13) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie kultury  

i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego. 

§ 5 

1. Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy  

z dzieckiem poprzez: 

1) właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod 

 i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci; 

2) umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej; 

3) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) organizację zajęć dodatkowych; 
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5) organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz 

wspieranie dzieci uzdolnionych; 

6) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji; 

7) prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci. 

2. Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia również: 

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka; 

2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole; 

3) rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych. 

§ 6 

1. Świadczenia udzielane w Przedszkolu - w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego - obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych 

wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności: 

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne 

funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim; 

2) działania korekcyjno- kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej; 

3) działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach 

artystycznych i okolicznościowych; 

4) działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających podstawę 

programową; 

5) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady 

wymowy dziecka, rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy 

rozwój emocjonalny i społeczny. 

2. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy Przedszkola. 

§ 7 

1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez: 

1) diagnozowanie środowiska dzieci; 

2) rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania; 

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka; 

4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i nauczycieli; 

5) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

6) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu; 

7) badanie dojrzałości szkolnej dziecka; 

8) podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych . 

2. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy  

z rodzicami, poradniami pedagogiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami 

i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dziecka. 
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Rozdział 3 

Bezpieczeństwo i opieka nad dziećmi 

§ 8 

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i stałą opiekę pedagogiczną;  

1) W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem dzieci pozostają pod opieką nauczyciela, który 

odpowiada za ich bezpieczeństwo;  

2) Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece: 

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

b) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 – godzinnego czasu pracy,  

c) w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych koniecznością opuszczenia sali zajęć przez  

nauczyciela, dopuszcza się możliwość sprawowania krótkotrwałej opieki nad dziećmi przez  

pracowników obsługi, dopuszcza się zasadę łączenia dzieci z różnych grup wg opracowanej procedury.  

3) Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej i wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom 

bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa;  

4) Dzieci 3-letnie mają zapewnioną pomoc wychowawczą;  

5) Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby co najmniej jedna 

nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu;  

6) Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zabawy i zajęcia dzieci z poszczególnych grup odbywają się na 

wyznaczonych terenach z bezpiecznym sprzętem dostosowanym do potrzeb i ich możliwości;  

7) Podczas spacerów i zajęć poza terenem przedszkola nauczyciela wspomaga pomoc nauczyciela i woźna 

oddziałowa, opiekunami podczas spacerów i wycieczek mogą być: 

 nauczyciel przedszkola, rodzic lub opiekun dziecka, wolontariusz oraz inny pracownik przedszkola;  

8) W trakcie wycieczek i zajęć poza terenem przedszkola zapewnia się opiekę, co najmniej 1 osoby dorosłej 

na 10 wychowanków, podczas spaceru 1 osoby dorosłej na 15 wychowanków;  

9) Organizację i przebieg wycieczek określają odrębne przepisy;  

10) Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu 

zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;  

11) Udział dziecka w wycieczkach poza teren przedszkola, szkoły, wymaga pisemnej zgody rodziców;  

2. Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obwiązującymi 

przepisami, o których zostali pouczeni; 

1) W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej;  

2) Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności dzieci na prowadzonych zajęciach i 

potwierdzenie odbytych zajęć podpisem w dzienniku;  

3. Zadania pracowników niebędących nauczycielami związane z zapewnieniem bezpieczeństwa:  

1) Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo wychowankom;  

2) Udzielanie pomocy dzieciom na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych; 

3) Informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.  

4) Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.  

 

4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.  
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1) Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. W 

sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu 

całkowitego wyleczenia.  

2) Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

do uczęszczania dziecka do przedszkola.  

3) W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców/prawnych 

opiekunów o jego stanie, a rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania 

dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej.  

5. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, jak również podawane 

lekarstwa, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.  

6. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej 

nauczyciel, wicedyrektor lub dyrektor zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w 

zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego z równoczesnym 

zawiadomieniem rodziców/ opiekunów prawnych.  

7. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej ( np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia 

się rodziców( prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela, który towarzyszy dziecku;  

8. W każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:  

a) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;  

b) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;  

c) społecznego inspektora pracy;  

9. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora 

oświaty.  

10. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora 

sanitarnego.  

11. Zawiadomień, o których mowa w pkt. 5-8, dokonuje dyrektor lub wicedyrektor przedszkola.  

12. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania 

wyczerpujących informacji na ten temat alergii pokarmowych.  W odniesieniu do dziecka z choroba 

przewlekłą stosuje się odpowiednią procedurę.  

 

 

§ 9 

 

1. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;  

1) Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka i mają obowiązek 

osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.  

2) Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej;  

3) Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na 

piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka;  

4) Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko, nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez 

rodziców – upoważnienie zostaje w dokumentacji przedszkola;  
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5) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez 

upoważnioną przez nich osobę;  

6) W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której 

stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę;  

7) Nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka, 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca;  

8) Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte 

stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi;  

9) Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz.8.00 do godz.9.00 lub w każdym innym czasie 

po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym;  

10) Zgłoszenie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej 

ilości posiłków;  

11) Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do godziny, którą 

zadeklarowali w przedłożonej przez siebie deklaracji,  

12) W przypadku nie odebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie 

odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu; 

13) Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola albo zwrot kosztów 

przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.  

 

2. Przedszkole wspiera ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków za ubezpieczenie 

dziecka odpowiadają rodzice.  

 

§ 10 

 

Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez: 

1) umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich 

dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola; 

2) przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod 

nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach; 

3) zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji 

do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych 

zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób; 

4) oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu; 

5) utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych  w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej; 

6) zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola  właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania; 

7) dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii; 

8) utrzymywanie w czystości kuchni i jej wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniając bezpieczne 

używanie; 

9) wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć; 

10) zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole; 
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11) zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury, co najmniej 18°C; 

12) wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją  

o zasadach jej udzielania; 

13) zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki 

podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek 

podczas burz, śnieżyc i gołoledzi; 

14) zapewnienie opieki dziecku, które uległo wypadkowi, sprowadzenie fachowej pomocy medycznej oraz 

udzielanie pierwszej pomocy; 

15) respektowanie bezwzględnego zakazu podawania leków dziecku na terenie Przedszkola bez obecności rodzica. 

 

 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy Przedszkola 

§11 

 

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

Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad  ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, 

potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, a także  oczekiwań rodziców. 

2. Ramowy rozkład dnia zawiera: 

1) godziny pracy Przedszkola; 

2) godziny pracy poszczególnych oddziałów; 

3) godziny posiłków; 

4) harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych Przedszkola, w tym religii 

oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego w stosunku do dzieci sześcioletnich realizujących 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z 

uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

4. Rozkład dnia oddziału uwzględnia: 

1) propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka; 

2) potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka; 

3) potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody; 

4) godziny posiłków 

5. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której 

mowa w odrębnych przepisach,  realizowane są bezpłatnie w wymiarze  

5 godzin dziennie, w godzinach 08.00- 13.00. 

6. Świadczenia udzielane w Przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w  wysokości określonej w ustawie  

o systemie oświaty. 
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§12 

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez 

organ prowadzący przedszkole i dni ustawowo wolnych od pracy;  

2. Godziny otwarcia od 8.00 do 15.00;  

3. Na wniosek rodziców godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie;  

4. Termin przerwy wakacyjnej ustalony przez organ prowadzący każdego roku zostanie podany do dnia 30 

kwietnia.  Dyrektor przedszkola do końca kwietnia każdego roku poda do wiadomości rodziców terminy 

pracy przedszkola w czasie wakacji;  

5. O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice będą na bieżąco informowani poprzez zamieszczenie 

informacji w kąciku dla rodziców i na tablicach ogłoszeń; 

 

 §13 

 

1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo 

oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z 

początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat;  

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

przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 roku życia, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w 

tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 10 lat.  

3. Przyjęcie do przedszkola dziecka siedmioletniego i starszego odbywa się na podstawie decyzji  

o odroczeniu obowiązku szkolnego wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie,  której 

dziecko mieszka;  

 

§14 

 

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia;  

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z 

uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień;  

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem pkt. 1.4;  

4. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 

dzieci niepełnosprawnych;  

 

§15 

 

W przedszkolu tworzy się: 

1. W zależności od rodzaju stopnia zaburzeń i odchyleń, dzieciom organizuje się formy kształcenia i 

wychowania, które zostają dostosowane do ich potrzeb i umożliwiają im naukę w dostępnym dla nich 

zakresie, usprawniają zaburzone funkcje, rewalidację oraz zapewniają specjalistyczną pomoc i opiekę; 

2. Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą być utworzone w zależności od potrzeb;  
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§16 

 

1. Praca wychowawczo –dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego;  

2. Nauczyciele wybierają program wychowania i nauczania, który jest zatwierdzony przez MEN;  

3. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu autorskiego;  

4. Wybrane programy są zatwierdzone uchwałą rady pedagogicznej;  

5. Podstawa programowa powinna być realizowana w godzinach dopołudniowych w wymiarze 5 godzin 

dziennie, zajęcia dodatkowe mogą odbywać się po zakończeniu zajęć dydaktycznych;  

6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut;  

7. Czas trwania zajęć prowadzonych w Przedszkolu,  w tym zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowuje 

się do możliwości rozwojowych dzieci: 

a) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 min; 

b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut. 

8. Czas trwania zajęć dydaktyczno –wyrównawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut;  

 

§17 

 

1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy 

wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje się 

alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsce ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych 

opiekunów) i adresy ich zamieszkania oraz odnotowuje się frekwencję na zajęciach, a także oznaczenie 

realizowanego programu nauczania. Fakt prowadzenia zajęć potwierdza się podpisem;  

 

2. Przedszkole prowadzi dokumentację monitoringu efektów działań pedagogicznych;  

 

3. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:  

1) Przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;  

2) Rodzicom (prawnym opiekunom) wychowanków, na ich życzenie; 

3) Pracownikom naukowym i studentom, za zgodą dyrektora – w zakresie dotyczącym prowadzonych badań 

na terenie przedszkola, w obecności dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej; 

 

 §18 

 

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu:  

1. Przedszkole realizuje w ramach planu zajęć naukę religii; 

a) Dzieci nie biorące udziału w nauce religii pozostają pod opieką nauczyciela;  

b) Przedszkole może organizować gimnastykę korekcyjną;  

c) Organizację religii i gimnastyki korekcyjnej określają odrębne przepisy;  

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe 

finansowane przez rodziców;  
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Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności 

potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców;  

3. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i 

wynosić:  

a) dla dzieci w wieku 3-4 lata około 15 minut;  

b) dla dzieci w wieku 5-6 lat około 30 minut;  

4. Zajęcia dodatkowe odbywają się w po realizacji minimum programowego dla wychowania przedszkolnego; 

1) Od osób i firm prowadzących  zajęcia dodatkowe  wymagane są odpowiednie kwalifikacje oraz program;  

2) Programy zajęć dodatkowych przyjmuje do realizacji uchwałą rada pedagogiczna;  

3) Zajęcia dodatkowe prowadzone są na terenie przedszkola zgodnie z podanym harmonogramem;  

4) Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki;  

5) Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych. Prowadzący zajęcia wpisuje tygodniowy plan zajęć, 

wykaz dzieci i ich frekwencję, tematy prowadzonych zajęć;  

 

§19 

 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci z Gminy Dziemiany do przedszkola w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności, przy czym:  

1) zapisy przyjmuje dyrektor.    

2) zapisy dokonywane są w miesiącu od 1 do 30 kwietnia. 

3) dopuszcza się możliwość zapisu dziecka w innym terminie w ciągu roku szkolnego w ramach wolnych 

miejsc.  

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Dziemiany w 

sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Dziemiany. 

Dzieci rodziców zameldowanych poza Gminą Dziemiany mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w 

miarę wolnych miejsc i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

3. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie:  

1) oferty umieszczonej w widocznym miejscu w przedszkolu,  

2) planszy umieszczonej na publicznych tablicach ogłoszeniowych,  

3) pisemnej informacji kierowanej na ręce rodziców/prawnych opiekunów dzieci 5-letnich,  

4) notatki informacyjnej na stronie internetowej i w mediach lokalnych.  

4. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w sekretariacie szkoły w 

terminie od 1 do 30kwietnia danego roku.  

5. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:  

1) Dzieci pięcio i sześcioletnie, które objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.  

2) Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci.  

3) Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie 

odrębnych przepisów.  

4) Dzieci z rodzin zastępczych.  

6. W następnej kolejności przyjmowane są:  

5) Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w  placówce.  
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6) Rodzeństwo dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w placówce.  

7) Dzieci obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym  

8) Dzieci, dla których przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu zamieszkania.  

9) Dzieci z rodziny, w której znajduje się dziecko z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną 

niepełnosprawnością.  

10) Dzieci, dla których przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu pracy jednego z rodziców.  

11) Dzieci z domu dziecka, rodzinnego domu dziecka.  

12) Dzieci zmieniające placówkę z powodu zmiany miejsca zamieszkania.  

13) Rodzeństwo dzieci zmieniających placówkę z powodu zmiany miejsca zamieszkania.  

 

7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc w przedszkolu, dyrektor 

powołuje komisję rekrutacyjną w składzie:  

1) dyrektor przedszkola,  

2) przedstawiciel Rady Pedagogicznej,  

 

8. Komisja Rekrutacyjna pracuje w oparciu o własny regulamin.  

9. Informacja o wynikach rekrutacji w formie list dzieci przyjętych lub nieprzyjętych na dany  

rok szkolny podaje się do informacji zainteresowanym w wyznaczonym miejscu do dwóch  

tygodni po zakończeniu rekrutacji. 

10. Rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo pisemnego odwołania się od decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola w terminie 14 dni licząc od dnia podania do wiadomości wyników 

rekrutacji.  

11. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty złożenia pisma. O swojej decyzji dyrektor 

informuje pisemnie zainteresowanych rodziców. Tak podjęta decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.  

 

§20 

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

Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola, zaopiniowany przez Radę  Pedagogiczną, związki 

zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący. 

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na 

wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej. 

Rozdział 5 

Prawa i obowiązki dzieci 

§21 

 

1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a  

w szczególności prawo do:  

1) 1)Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie 

2) z zasadami higieny umysłowej poprzez:  

3) Przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami 

placówki;  
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4) Organizacji dnia zabezpieczającego higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,  

5) Właściwie zorganizowanego wypoczynku, bezpiecznego zażywania ruchu,  

6) Uczestniczenia w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z jego 

możliwościami percepcyjnymi;  

7) Zaspokajania potrzeb emocjonalnych i ruchowych;  

8) Zaspokajania potrzeb własnych,  

9) Doskonalenia i rozwijania zdolności i zainteresowań;  

10) Przeprowadzania prostych doświadczeń lub ich obserwowania,  

11) Współdecydowania o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,  

12) Zabawy oraz wyboru towarzysza zabawy;  

13) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,  

14) Wyrażania własnych sądów i opinii,  

15) poszanowania godności osobistej,  

16) tolerancji,  

17) akceptacji,  

18) zrozumienia indywidualnych potrzeb;  

19) poszanowania własności;  

20) indywidualnego tempa rozwoju; 

  

§22 

 

Obowiązkami dziecka w przedszkolu są w szczególności:  

1) Przestrzeganie ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. szanowanie zabawek, mebli, sprzątanie po 

skończonej zabawie i pracy, pilnowanie swoich zabawek przyniesionych z domu),  

2) Przestrzeganie ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa;  

3) Próbowanie ubierania się i rozbierania się przy pomocy osoby dorosłej (3-4 latki);  

4) Ubieranie się i rozbieranie, oraz wiązanie sznurowadeł (5-6 latki);  

5) Samodzielne posługiwanie się sztućcami;  

6) Samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych;  

7) Wykonywanie prac porządkowych na miarę swoich możliwości;  

8) Przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej;  

9) Szanowanie wytworów innych dzieci.  

10) Godne reprezentowanie przedszkola w kontaktach ze środowiskiem; 

 

 

§23 

  

1. Przypadki skreślenia dziecka z listy wychowanków.  

1) Dyrektor w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci 

uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:  

2) Systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole, nieobecności dziecka i nie zgłoszenia tego faktu 

przedszkolu, 
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3) Nie przestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,  

4) Utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia, choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w 

grupie;  

2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w 

terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do dyrekcji przedszkola w terminie 7 dni 

od daty jego otrzymania  

1) Dyrektor przedszkola wypowiada umowę z zachowaniem formy pisemnej z dniem doręczenia 

wypowiedzenia adresatowi.  

2) Wypowiedzenie umowy wysyła się listem poleconym. Odmowę odbioru traktuje się, jako doręczenie 

wypowiedzenia adresatowi; 

3. Dziecko 6-letnie może zostać przeniesione do oddziału 5 godzinnego w przedszkolu, do którego dziecko 

uczęszcza lub do innego przedszkola lub do szkoły, gdzie będzie realizować podstawę programową, w 

przypadku nieuregulowania przez rodzica (opiekuna prawnego) zaległości 1 miesięcznej, z tytułu opłat za 

wyżywienie dziecka oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolu;  

 

Rozdział 6 

Prawa i obowiązki rodziców 

§24 

 

1. Przedszkole realizuje swoje zadania przy współudziale z rodzicami;  

2. Rodzice mają prawo do:  

1) Znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolu i 

w danym oddziale;  

2) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o dziecku;  

3) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych;  

4) Pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;  

5) Pomoc w rozwijaniu zainteresowań dziecięcych;  

6) Uzyskiwanie informacji podnoszących wiedzę pedagogiczną rodziców;  

7) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu 

pracę pedagogiczna;  

8) Zapoznania się i zatwierdzenia programu wychowawczego i profilaktycznego w przedszkolu;  

9) Współuczestniczenia w podnoszeniu jakości pracy przedszkola;  

10) W przypadku trudnej lub losowej sytuacji materialnej rodzice (opiekunowie) mają prawo ubiegać się o 

pomoc finansową do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;  

11) Wyrażania i przekazywania nauczycielom i dyrektorowi wniosków i opinii na temat pracy przedszkola;  

12) Wspierania przedszkola w swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych;  

13) Uczestniczenia w organizowanych zebraniach i innych formach współpracy;  

14) Obserwacji własnego dziecka w trakcie zajęć i zabaw;  

15) Konsultacji ze specjalistami;  

 

§25 
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3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:  

1) Przestrzeganie postanowień zawartych w statucie;  

2) Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;  

3) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez 

rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo – doprowadzenie do przedszkola, przekazanie 

dziecka pod opiekę personelu;  

4) Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;  

5) Informowanie o przyczynach każdej nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o 

zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;  

6) Rodzice dzieci 6-cio letnich zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności dziecka w przedszkolu;  

7) Regularne kontaktowanie się z nauczycielkami w celu uzgodnienia jednolitych frontów wychowawczych;  

8) Angażować się, jako partnerzy w wychowaniu swoich dzieci  

9) Wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych;  

10) Przestrzegać ustalonego rozkładu dnia;  

11) Przyprowadzania do placówki tylko dzieci zdrowych /nie ma możliwości podania jakichkolwiek leków;  

12) Zaopatrzyć dziecko w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce. 

 

Rozdział 7  

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

§26 

 

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych. 

2. Nauczycieli oraz pracowników,  o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem odrębnych 

przepisów Dyrektor Przedszkola. 

3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie 

zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego. 

4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych określa Dyrektor 

Przedszkola w zakresach obowiązków. 

§ 27 

1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych 

przez Przedszkole należy w szczególności: 

1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie 

zajęć poza jego terenem; 

2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia; 

3) powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach; 

4) kontrola obecności dzieci na zajęciach; 

5) powiadomienie Dyrektora Przedszkola o wypadku dziecka; 

6) organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w Przedszkolu. 

2. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy administracyjno-

obsługowi Przedszkola. 
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§ 28 

 

1. Nauczyciele współpracują z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Współpraca obejmuje w 

szczególności: 

1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców; 

2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka; 

3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod  

i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska; 

4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych; 

5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w 

danym oddziale; 

7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez 

rodzica; 

8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami; 

9) angażowanie rodziców w działalność Przedszkola. 

§ 29 

1. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz 

odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje: 

1) udział w opracowywaniu Koncepcji Pracy Przedszkola oraz planów jego pracy; 

2) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy Przedszkola oraz programu 

wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale; 

3) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Przedszkolu; 

4) wybór programu wychowania przedszkolnego; 

5) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora 

Przedszkola zgodnie z przepisami prawa; 

6) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  w roku poprzedzającym naukę w 

klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców; 

7) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów 

rozwojowych dziecka; 

8) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji 

edukacyjnych; 

9) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

10) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, nie pozostawiania 

dzieci bez opieki osoby dorosłej- w razie konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi;  

11) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji 

zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Przedszkolu, które określają odrębne przepisy; 

12) dbałość o estetykę pomieszczeń; 

13) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał; 



 
17 

 

14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub 

rekreacyjno-sportowym; 

15) nauczyciel  ma możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy. 

§ 30 

1.Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i 

zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje: 

1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci; 

2) prowadzenie bieżącej diagnostyki; 

3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, 

ustalenia kierunków pracy z dzieckiem; 

4) dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną 

(arkusze obserwacji). 

§ 31 

Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc  psychologiczno-

pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności: 

1) organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami  (psycholog, lekarz, pedagog); 

2) udział w omówieniu pracy z logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, rytmiki.  

 

§ 32 

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora 

Przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola wynikające z 

działalności Przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli. 

3. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli zachodzi ich konieczność, 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§33 

 

Prawa i obowiązki nauczycieli  

1. Nauczyciel ma obowiązek rzetelnej realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w 

czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

1) Za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub w obowiązkach określ. w art. 6 KN odpowiedzialnością 

dyscyplinarną objęci są wszyscy nauczyciele bez względu na stopień awansu zawodowego i staż pracy 

2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzania 

procesów rozwojowych, do optymalnej aktywności dzieci przez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;  

3. Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej 

rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób własnych doświadczeń;  
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4. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego lub opracowuje program własny dostosowany do 

potrzeb i możliwości dzieci w grupie i przedstawia go do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola przed 

rozpoczęciem roku szkolnego.;  

5. Planuje i prowadzi pracę wychowawczą, opiekuńczą i edukacyjną, w oparciu o wybrane programy wychowania 

przedszkolnego zatwierdzone przez dyrektora, uwzględniające możliwości, potrzeby dzieci oraz uwarunkowania 

środowiskowe;  

6. Ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania, odpowiada za 

ich jakość;  

7. Stosuje twórcze i nowoczesne metody wychowania i nauczania w celu osiągania wysokich efektów swojej pracy;  

8. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia nauczyciel otacza indywidualną opieką 

każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do możliwości każdego z nich;  

9. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z odrębnymi 

przepisami;  

10. Prowadzi dokumentację dotyczącą indywidualnego rozwoju i postępów dziecka;  

11. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;  

12. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną opiekę zdrowotną i inne 

formy pomocy,  

13. Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;  

14. Udziela rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zdrowia i rozwoju;  

15. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora 

przedszkola, doradcy metodycznego, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek, instytucji naukowo – 

oświatowych,  

16. Nauczyciel planuje rozwój zawodowy; systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w 

różnych formach doskonalenia zawodowego;  

17. Czynnie uczestniczy w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia i uchwały;  

18. Inicjuje i organizuje imprezy o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym, rekreacyjno – 

sportowym;  

19. Zapoznaje się z przepisami ruchu drogowego i przestrzega tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z 

dziećmi,  

20. Nauczyciel obserwuje, nadzoruje, nie pozostawia bez opieki dzieci oraz udziela natychmiastowej pomocy 

dziecku w sytuacji, gdy ta jest niezbędna,  

21. Nauczyciel realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora, wynikające z bieżącej działalności placówki.  

22. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu stworzenia jak najlepszych warunków 

rozwoju wychowanków oraz podwyższenia poziomu pracy placówki, a w szczególności;  

1) Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci, ustalają 

wspólne kierunki działań mające na celu przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.,  

2) Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego 

zachowania i rozwoju,  

3) Nauczyciel organizuje różnorodne formy współdziałania z rodzicami, w kąciku dla rodziców umieszcza 

informacje dotyczące zadań i realizowanej tematyki,  

4) Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami [plany miesięczne, 

dziennik, arkusze postępów dziecka, arkusze diagnozujące]  



 
19 

 

5) Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych 

dzieci oraz je dokumentuje  

6) Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w 

klasie pierwszej,  

23. Nauczyciel, z którym dyrektor nawiązuje stosunek pracy jest zobowiązany do przedłożenia informacji z 

Krajowego Rejestru Karnego, że nie był karany za przestępstwo umyślne.  

§ 34 

1. Pracownik nie będący nauczycielem jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się 

do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową  

o pracę. 

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy; 

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych; 

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie; 

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

3. Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie 

Przedszkola. 

4. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy 

publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym;  

5. Dyrektor i organ prowadzący Przedszkole są zobowiązani występować z urzędu w obronie nauczyciela, którego 

uprawnienia zostały naruszone. 

 

Rozdział 8 

Formy współdziałania z rodzicami 

§ 35 

 

1. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:  

1) konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb; 

2) zebrania ogólne i oddziałowe  organizowane w miarę potrzeb; 

3) dni otwarte w przedszkolu; 

4) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców; 

5) warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci -  w zależności od potrzeb; 

6) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych;  

7) kontakty indywidualne; 

8) zajęcia otwarte dla rodziców; 

9) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych; 

10) wycieczki, festyny; 

11) spotkania adaptacyjne, 

12) kącik dla rodziców. 
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2. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola  

w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału. 

§ 36 

 

1. Zakres zadań Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania  

i nauczania dzieci obejmuje w szczególności: 

1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców; 

2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka; 

3) zapewnienie  indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod  

i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska; 

4) ustalenie w uzgodnieniu  z rodzicami określonych  form oddziaływań wychowawczych;  

5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w 

danym oddziale; 

7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju  w formie zaproponowanej przez 

rodzica; 

8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań nauczycieli oddziału w porozumieniu  

z rodzicami;  

9) angażowanie rodziców w działalność Przedszkola. 

§37 

1. Przedszkole współdziała ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i 

inne w tym zakresie;  

1) Przedszkole za pisemną zgodą rodziców kieruje wychowanków na badania psychologiczno- pedagogiczne;  

2) Pomaga rodzicom w kierowaniu do poradni specjalistycznych  

3) Realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych specjalistów;  

4) Organizuje dla rodziców spotkania ze specjalistami;  

5) Prowadzi oświatę zdrowotną;  

6) Organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów;  

§ 38 

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

w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców. 

2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel opiekuje się w 

miarę możliwości danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola. 

3. Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach z inicjatywy Dyrektora Przedszkola lub na umotywowany wniosek rodziców. 

4. Informacje o sposobie załatwienia wniosku, o którym mowa w ust.3, Dyrektor Przedszkola przekazuje 

rodzicom w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
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Rozdział 9 

Organy Przedszkola 

§ 39 

 

Organami Przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców. 

§ 40 

1. Kompetencje Dyrektora Przedszkola obejmują w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego  zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami statutowymi 

Przedszkola,  w tym: 

a) organizowanie  indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach;              

b) udzielanie zezwolenia na spełnianie  rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, w trybie 

odrębnych przepisów; 

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz  Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola; 

6) organizowanie administracyjnej, w tym finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola; 

7) współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk pedagogicznych 

odbywanych w Przedszkolu; 

8) organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola; 

9) dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia  wychowanka z listy wychowanków Przedszkola w 

przypadkach określonych w Statucie; 

10) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami; 

11) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom Przedszkola; 

12) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

13) dokonywanie oceny pracy nauczyciela; 

14) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej; 

15) stwarza warunki do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka. 

16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

2. Dyrektor Przedszkola: 

1) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców; 

2) stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola; 

3) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy 

Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego; 

4) przedstawia Padzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola; 
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5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

3. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i  przechowywanie dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno- 

archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor Zespołu Kształcenia i 

Wychowania w Dziemianach.  

§ 41 

1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym Zespołu Kształcenia i Wychowania 

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

skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał  w sprawie  eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w Przedszkolu; 

4) przygotowanie projektu nowego statutu albo projektu zmian statutu i uchwalanie projektu; 

5) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola; 

6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola; 

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków Przedszkola. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Przedszkola (arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny), 

2) projekt planu finansowego Przedszkola; 

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

4) propozycje Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych  

i opiekuńczych; 

5) dopuszczenie do użytku w Przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania 

przedszkolnego. 

4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

liczby jej członków. 

5. Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli dotyczy spraw 

osobowych. 

6. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych 

na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste  dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników Przedszkola. 

§ 42 

Strukturę Rady Pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji oraz stanowisk przez 

Radę Pedagogiczną, ramowy plan zebrań, ramowy porządek zebrania oraz sposób protokołowania zebrań określa 

Regulamin Rady Pedagogicznej. 
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§ 43 

1. W Zespole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków. 

2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów, po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych. 

3. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Rodziców. 

Regulamin określa strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich 

przedstawicieli do Rady Rodziców. 

§ 44 

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola, o 

którym mowa w odrębnych przepisach. 

§ 45 

1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw 

Przedszkola. 

2. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. 

3. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin. 

§ 46 

1. Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. 

2. Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów  

i zadań Przedszkola. 

3. Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad: 

1) zasady pozytywnej motywacji; 

2) zasady partnerstwa; 

3) zasady wielostronnego przepływu informacji; 

4) zasady aktywnej i systematycznej współpracy; 

5) zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji. 

4. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Przedszkola. 

5. Współdziałanie organów Przedszkola obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie Przedszkola 

poprzez: 

a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej; 
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b) organizację zebrań przedstawicieli organów Przedszkola; 

c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola; 

d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów; 

2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, 

niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów; 

3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach 

poprzez: 

a) uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów; 

b) kontakty indywidualne przewodniczących organów. 

6. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.  

§ 47 

Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez: 

1) dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony 

sporu; 

2) komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad; 

3) rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu; 

4) w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze stron ma prawo 

odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,  

w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu.  

 

Rozdział 10 

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu 

§ 48 

 

1. Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i korzystanie z wyżywienia  reguluje Uchwała 

Rady Gminy Dziemiany, którą podaje się do wiadomości rodzicom. 

2. W Przedszkolu  zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin. 

3. Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5  godzin wynosi 1 zł. 

4. Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor 

w porozumieniu z organem prowadzącym. 

5. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu określają rodzice w zawartej deklaracji. 

 

§ 49 

 

1. Opłata za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć wnosi się do 10-go dnia każdego miesiąca, którego 

należność dotyczy i rozlicza  zgodnie z zasadami księgowości do 10-go następnego miesiąca. W przypadku, 

gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. 

2. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 50 
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1. Odpłatność za Przedszkole pobierana jest od rodziców na druku ścisłego zarachowania – kwitariusz 

przychodowy – imiennie dla każdego dziecka, w terminie do 10-go każdego miesiąca, którego należność 

dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień płatności uważa się 

najbliższy dzień powszedni. 

2. Za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje odpis / zwrot/ stawki żywieniowej. Osobą 

odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin jest nauczyciel danego oddziału. Osobą odpowiedzialną 

za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest intendent. Odpisu dokonuje się  

w miesiącu następnym. 

3. Za każdy dzień powyżej 3 dni nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów żywienia, które są 

potrącane z odpłatności w następnym miesiącu. O dłuższej nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę. 

4. Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie   

u Dyrektora Przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje  rezygnacja.  

§ 51 

1. Pracownicy Przedszkola mają możliwość korzystania z posiłków oferowanych przez Przedszkole. 

2. Koszt przygotowania posiłku obejmuje koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków.  

 

 

Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

§ 52 

 

1. Projektowanie nowego statutu odbywa się w przypadku: 

1) licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu; 

2) gdy statut był wielokrotnie nowelizowany. 

2. Projektowanie zmiany statutu dokonuje się w przypadku: 

1) zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego; 

2) potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych lub usprawnienia funkcjonowania społeczności przedszkolnej; 

3) ograniczenia lub utrudnienia w podejmowaniu działań przez określony organ Przedszkola; 

4) zalecenia organów kontrolnych; 

5) innych potrzeb (zmiana nazwy, nadanie imienia). 

3. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania. 

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

5. Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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