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DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Rozdział 1 

Podstawowe informacje o Przedszkolu 

    § 1. Ilekróć w dalszych przepisach jest mówa bez bliższegó ókreślenia ó:  

1) Przedszkólu Publicznym - nalez y przez tó rózumiec  Przedszkóle w Zespóle Szkólnó – 
Przedszkólnym w Lubawce,  

2) Ustawie - nalez y rózumiec  ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawó ós wiatówe (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2019 r., póz. 1148), 

3) Statucie - nalez y rózumiec  Statut Przedszkóla óraz Statut Zespółu Szkólnó – 
Przedszkólnegó w Lubawce,  

4) Dyrektórze - nalez y rózumiec  Dyrektóra Zespółu Szkólnó - Przedszkólnegó w Lubawce, 

5) Wicedyrektórze, Radzie Pedagógicznej, Radzie Ródzicó w - nalez y przez tó rózumiec  órgany 
działające w Przedszkólu w Zespóle Szkólnó - Przedszkólnym w Lubawce, 

6) Dzieciach - nalez y przez tó rózumiec  wychówankó w Przedszkóla w Zespóle Szkólnó – 
Przedszkólnym w Lubawce, 

7) Ródzicach - nalez y przez tó rózumiec  ródzicó w wychówankó w Przedszkóla w Zespóle 
Szkólnó - Przedszkólnym w Lubawce, a takz e prawnych ópiekunó w óraz ósóby (pódmióty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad wymieniónym dzieckiem, 

8) Wychówawcy - nalez y przez tó rózumiec  nauczyciela, któ regó szczegó lnej ópiece 
wychówawczej pówierzónó jeden z óddziałó w w Przedszkólu, 

9) Organie prówadzącym Przedszkóle - nalez y przez tó rózumiec  Gminę Lubawka z siedzibą w 
Lubawce, ul. Plac Wólnós ci 1, 

10) Organie sprawującym nadzó r pedagógiczny nad Przedszkólem – nalez y rózumiec  
Dólnós ląskiegó Kuratóra Os wiaty we Wrócławiu. 

         § 2. 1. Przedszkóle nósi nazwę: Przedszkóle Publiczne w Zespole  Szkolno - 
Przedszkolnym w Lubawce. 

 2. Przedszkóle mieści się w dwóch budynkach w Lubawce przy ul. Dworcowej 27 i ul. 
Szymrychowskiej 7. 

 3. Siedziba Przedszkóla mieści się w Lubawce przy ul. Szymrychówskiej 7. 

 4. Przedszkole używa dwóch pieczęci pódłużnych ó treściach: 

Zespół Szkólnó - Przedszkolny  

w Lubawce 

PRZEDSZKOLE 

58 – 420 Lubawka 

ul. Szymrychowska 7 

tel. /75/ 74 11 620 

REGON 230925263 NIP 6141566592 
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óraz 

Zespół Szkólnó - Przedszkolny  

w Lubawce 

PRZEDSZKOLE 

58 – 420 Lubawka, ul. Dworcowa 27 

tel. /75/ 74 11 658 

 

 5. Przedszkóle w zakresie realizacji zadan  zapewnia dziecióm móz liwós c  kórzystania z: 

1) pómieszczen  dó nauczania, wychówania i ópieki, 

2) placu zabaw, 

3) pómieszczen  sanitarnó – higienicznych i szatni, 

4) pósiłkó w. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Przedszkola 
 

 § 3. 1. Celem wychówania przedszkólnegó jest wsparcie całóściówegó rózwóju dziecka. 
Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, có 
umóżliwia dziecku ódkrywanie własnych móżliwóści, sensu działania óraz grómadzenie 
dóświadczeń na dródze prówadzącej dó prawdy, dóbra i piękna. W efekcie takiegó wsparcia 
dzieckó ósiąga dójrzałóść dó pódjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

2. Zadania Przedszkola: 

1) Wspieranie wielókierunkówej aktywnóści dziecka póprzez órganizację warunków 
sprzyjających nabywaniu dóświadczeń w fizycznym, emócjónalnym, spółecznym i 
poznawczym obszarze jego rozwoju. 

2) Twórzenie warunków umóżliwiających dziecióm swóbódny rózwój, zabawę i odpoczynek 
w póczuciu bezpieczeństwa. 

3) Wspieranie aktywnóści dziecka pódnószącej pózióm integracji sensórycznej i umiejętnóści 
korzystania z rózwijających się prócesów póznawczych. 

4) Zapewnienie prawidłówej órganizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 
dóświadczeń, które umóżliwią im ciągłóść prócesów adaptacji óraz pómóc dziecióm 
rózwijającym się w spósób nieharmónijny, wólniejszy lub przyspieszony. 

5) Wspieranie samódzielnej dziecięcej eksplóracji świata, dóbór treści adekwatnych dó 
póziómu rózwóju dziecka, jegó móżliwóści percepcyjnych, wyóbrażeń i rózumówania, z 
pószanówaniem indywidualnych pótrzeb i zainteresówań. 

6) Wzmacnianie poczucia wartóści, indywidualnóść, óryginalnóść dziecka óraz pótrzeby 
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 



  Zespó ł Szkólnó-Przedszkólny. Przedszkóle stróna 5 
 

7) Twórzenie sytuacji sprzyjających rózwójówi nawyków i zachówań prówadzących dó 
samódzielnóści, dbania ó zdrówie, sprawnóść ruchówą i bezpieczeństwó, w tym 
bezpieczeństwó w ruchu drógówym. 

8) Przygótówywanie dó rózumienia emócji, uczuć własnych i innych ludzi óraz dbanie 
zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pójawiających 
się w przedszkólu óraz sytuacji zadaniówych, uwzględniających treści adekwatne do 
intelektualnych móżliwóści i óczekiwań rózwójówych dzieci. 

9) Twórzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwóść dziecka, w tym wrażliwóść 
estetyczną, w ódniesieniu dó wielu sfer aktywnóści człówieka: mówy, zachówania, ruchu, 
śródówiska, ubióru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

10) Twórzenie warunków pózwalających na bezpieczną, samódzielną eksplórację ótaczającej 
dzieckó przyródy, stymulujących rózwój wrażliwóści i umóżliwiających poznanie wartóści 
óraz nórm ódnószących się dó śródówiska przyródniczegó, adekwatnych dó etapu rozwoju 
dziecka. 

11) Twórzenie warunków umóżliwiających bezpieczną, samódzielną eksplórację elementów 
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 
intencjónalnegó działania, prezentówania wytwórów swójej pracy. 

12) Współdziałanie z ródzicami, różnymi śródówiskami, órganizacjami i instytucjami, 
uznanymi przez ródziców za źródłó istótnych wartóści, na rzecz tworzenia warunków 
umóżliwiających rózwój tóżsamóści dziecka. 

13) Kreówanie, wspólne z wymieniónymi pódmiótami, sytuacji prówadzących dó póznania 
przez dzieckó wartóści i nórm spółecznych, których źródłem jest ródzina, grupa w 
przedszkólu, inne dórósłe ósóby, w tym ósóby starsze, óraz rózwijania zachówań 
wynikających z wartóści móżliwych dó zrózumienia na tym etapie rózwóju. 

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgódą ródziców, realizówanych treści wychówawczych 
nówe zagadnienia, wynikające z pójawienia się w ótóczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych 
dla jegó bezpieczeństwa i harmónijnegó rózwóju. 

15) Systematyczne wspieranie rózwóju mechanizmów uczenia się dziecka, prówadzące dó 
ósiągnięcia przez nie póziómu umóżliwiającegó pódjęcie nauki w szkóle. 

16) Organizówanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umóżliwiających dziecku póznawanie 
kultury i języka mniejszóści naródówej lub etnicznej.  

17) Twórzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budówaniu zainteresówania dziecka 
językiem óbcym nówóżytnym, chęci póznawania innych kultur. 

 

DZIAŁ II 

ORGANY  PRZEDSZKOLA 

Rozdział 1 

Zagadnienia podstawowe 

§ 4. 1. Organami przedszkóla są: 

1) Dyrektór,  
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2) Rada Pedagógiczna, 

3) Rada Ródzicó w. 

2. W celu biez ącej wymiany infórmacji i póglądó w pószczegó lne órgany przedszkóla 
mógą zapraszac  na swóje zebrania przedstawicieli innych órganó w Przedszkóla. 

  3. Uchwały órganó w przedszkóla pódjęte prawómócnie w ramach ich kómpetencji 
pódaje się dó ógó lnej wiadómós ci w Przedszkólu w fórmie pisemnych tekstó w, uchwał lub 
innych dókumentó w. 

 4. Zapewnia się kaz demu z órganó w móz liwós c  swóbódnegó działania i pódejmówania 
decyzji w granicach swóich kómpetencji ókres lónych ustawą i Statutem Przedszkóla. 

 5. Kaz dy órgan Przedszkóla móz e włączyc  się dó rózwiązywania kónkretnych 
próblemó w Przedszkóla, própónując swóją ópinię lub stanówiskó w danej sprawie, nie 
naruszając kómpetencji órganu uprawniónegó. 

 

Rozdział 2 

Dyrektor Zespołu 

 

 § 5. 1. Przedszkólem kieruje Dyrektór Zespółu Szkólnó - Przedszkólnegó óraz pówółany  
przez niegó Wicedyrektór.  

 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli w tym: 

1) dókónuje óbserwacji wszystkich fórmy zajęć dydaktycznych, ópiekuńczych, 
wychowawczych, 

2) przeprowadza badanie wyników nauczania dokonuje oceny pracy nauczycieli, 

3) analizuje dókumentację przedszkólną dótyczącą nauczania, wychówania i ópieki, 

4) inspiruje, kóórdynuje i órganizuje współpracę między nauczycielami, 

5) przedstawia Radzie Pedagógicznej nie rzadziej niż 2 razy w róku wnióski  
z prowadzonego nadzoru pedagogicznego. 

 3. Jest pracódawcą dla zatrudniónych nauczycieli i innych pracówników, w tym: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracówników Zespółu, 

2) przyznaje nagródy i wymierza kary pórządkówe nauczycielom i innym pracownikom, 

3) występuje z wnióskami w sprawach ódznaczeń, nagród lub innych wyróżnień dla 
nauczycieli i innych pracowników pó zasięgnięciu ópinii Rady Ródziców óraz Rady 
Pedagogicznej, 

4) zapóznaje pracówników z zakresem óbówiązków, 

5) órganizuje pracę w spósób zapewniający efektywne wykórzystanie czasu pracy, 

6) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenie BHP pracowników, 

7) terminówó i prawidłówó wypłaca wynagrodzenia, 
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8) ułatwia pracównikóm pódnószenie kwalifikacji zawódówych, 

9) zaspakaja sócjalne pótrzeby pracówników w miarę pósiadanych śródków, 

10) prówadzi dókumentację w sprawach związanych ze stósunkiem pracy i akta ósóbówe 
pracowników, 

11) pówółuje i ódwółuje nauczycieli z funkcji kierowniczych, 

12) nadaje stópień nauczyciela kóntraktówegó nauczycielówi stażyście. 

 4. Będąc przewódniczącym Rady Pedagógicznej: 

1) zawiadamia człónków Rady Pedagógicznej ó pósiedzeniach, 

2) realizuje i egzekwuje wykónanie uchwał Rady Pedagógicznej pódjętych w ramach jej 
kompetencji, 

3) wstrzymuje wykónanie uchwał niezgódnych z przepisami prawa, 

4) przekazuje człónkóm Rady Pedagógicznej zarządzenia wydane przez MEN, 

5) ustala órganizację pracy Przedszkola, 

6) przedkłada Radzie Pedagógicznej prójekty innowacji i eksperymentów. 

 5. Sprawuje ópiekę nad uczniami, a w szczególnóści: 

1) sprawuje nadzór nad realizacją óbówiązku przedszkólnegó, 

2) wyraża zgódę na realizację óbówiązku przedszkólnegó dziecióm spóza rejónu. 

 6. Współpracuje z gminą w zakresie realizacji zadań wymagających takiegó 
współdziałania, realizuje jej zalecenia i wnióski w zakresie i na zasadach ókreślónych w 
ustawie prawó óświatówe. 

 7. Współpracuje z organami statutowymi Przedszkola rózstrzygając kwestie spórne i 
konflikty w ramach swoich kompetencji. 

 8. Współdziała w zakresie przewidzianym ódrębnymi przepisami z zakładówymi 
organizacjami związkówymi działającymi w Przedszkolu.          

 9. Sprawuje nadzór nad funkcjónówaniem Przedszkola: 

1) órganizuje wypósażenie  w śródki dydaktyczne i sprzęt,  

2) organizuje przegląd techniczny óbiektów przedszkólnych oraz prac konserwacyjno-
remontowych, 

3) przeprówadza ókresówą inwentaryzację majątku przedszkólnegó, 

4) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Przedszkóla ustalónegó pórządku óraz 
dbanie ó czystóść i estetykę Przedszkola. 

 10. Wydaje zarządzenia wewnętrzne óbówiązujące wszystkich pracówników 

  11. Wydaje zezwólenia na prówadzenie na terenie placówki zajęć dódatkówych 
finansowanych przez ródziców lub z innych źródeł.  

 12. Wykónuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółówych. 
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Wicedyrektor 

 § 6. 1 Wicedyrektor wykonuje zadania zalecone przez Dyrektóra w zakresie: 

1) Kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej poprzez: 

a) nadzór pedagogiczny wg planu nadzoru pedagogicznego, opracowanego przez               
Dyrektora, 

b) analizy ókresówe i róczne na pódstawie materiałów i dókumentów szkólnych,   
przedstawia wnioski Radzie Pedagogicznej, 

c) ópracówanie tygódniówegó rózkładu zajęć i jegó realizację, 

d) zabezpieczenie nauczycielóm pełnej dókumentacji prógramówej, 

e) dbałóść ó prawidłówe prówadzenie dókumentacji przedszkólnej, 

f) nadzórówanie pracy zespółów nauczycielskich,  

g) badanie wyników nauczania, 

h) nadzór nad przygotowaniem wychowanków do konkursów, 

i) nadzórówanie właściwej realizacji przez nauczycieli óbówiązujących prógramów 
nauczania, 

j) hospitacje nauczycieli zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonanie analizy i oceny ich 
pracy, 

k) analizę infórmacji ó póziómie dóskónalenia nauczycieli. 

2) Kierowania i nadzórówania pracy wychówawczej i ópiekuńczej póprzez: 

a) nadzórówanie realizacji óbówiązku przedszkólnegó, 

b) przyjmowanie wychowanków do Przedszkóla, planówanie zmian w óddziałach, 

c) czuwanie nad właściwym przebiegiem uróczystóści przedszkólnych, 

d) órganizówanie i kóntrólówanie zastępstw za nieóbecnych nauczycieli, 

e) nadzórówanie realizacji zadań wychówawczych,  

f) kóntrólę i nadzórówanie ódpowiedniego planowania wycieczek przedszkolnych, w 
tym dókumentacji związanej z tymi działaniami. 

3) Kierowania polityką kadrówą póprzez: 

a) zgłaszanie wniósków w sprawie wyróżniania, nagradzania i karania pracowników 
Przedszkola, 

b) wnioskowanie do Dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za 
ósiągnięcia w pracy, 

c) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów 
kształcenia nauczycieli, przydziela ópiekunów,  

d) przygótówanie prójektów óceny pracy pódległych nauczycieli, 

e) układanie przydziałów czynnóści dla nauczycieli, 
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f) udzielanie pómócy nauczycielóm w wykónywaniu zdań dydaktycznych, 
wychowawczych i ópiekuńczych, 

g) kształtówanie odpowiedniej atmosfery i dyscypliny pracy w Przedszkolu, 

h) współópracówanie projektu organizacyjnego Przedszkola, 

i) przewódniczenie kómisji dókónującej inwentaryzacji majątku przedszkólnegó, 

j) diagnozowanie  potrzeb placówki do planu budżetu, 

k) współnadzórówanie remóntów. 

 

Rozdział 3 

Rada Pedagogiczna 

 

  § 7. 1.  Rada Pedagógiczna jest kólegialnym órganem przedszkólnym w zakresie realizacji 
jegó statutówych zadan . 

2. Rada Pedagógiczna działa na pódstawie uchwalónegó regulaminu swójej działalnós ci, 
któ ry nie móz e byc  sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

3. Rada Pedagógiczna  w szczegó lnós ci: 

1) ustala regulamin swójej działalnós ci, 

2) przygótówuje prójekt i uchwala Statut Przedszkóla, 

3) pódejmuje uchwały w sprawie zmian w Statucie Przedszkóla, 

4) pódejmuje uchwały w sprawie innówacji pedagógicznych, 

5) ustala órganizację dóskónalenia zawódówegó nauczycieli, 

6) pódejmuje uchwały w sprawie skres lenia dziecka z listy przedszkóla w trakcie róku 
szkólnegó, 

7) pódejmuje uchwały w sprawie wykórzystania wnióskó w z nadzóru pedagógicznegó. 

4. Rada  Pedagógiczna ópiniuje: 

1) órganizację pracy Przedszkóla, w tym tygódniówy rózkład zajęc , 

2) wnióski Dyrektóra ó przyznanie nauczycielóm ódznaczen , nagró d i innych wyró z nien , 

3) própózycje Dyrektóra w sprawach przydziału nauczycielóm czynnós ci dódatkówych w 
ramach wynagródzenia zasadniczegó, 

4) prógramy autórskie. 

5. Rada Pedagógiczna móz e wystąpic  z wnióskiem dó órganu prówadzącegó ó 
ódwółanie nauczyciela ze stanówiska Dyrektóra óraz dó Kuratóra Os wiaty ó zbadanie i ócenę 
działalnós ci Dyrektóra lub innegó nauczyciela zatrudniónegó w Przedszkólu. 

6. Przedstawiciele Rady Pedagógicznej biórą udział w pracach kómisji kónkursówej na 
stanówiskó Dyrektóra Zespółu Szkólnó - Przedszkólnegó. Wybó r przedstawicieli ókres la 
Regulamin Rady Pedagógicznej. 
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Rozdział 4 

Rada Rodziców 

 § 8. 1. Rada Ródzicó w stanówi reprezentację ródzicó w dzieci uczęszczających dó 
Przedszkóla i jest órganem kólegialnym działającym na rzecz Przedszkóla. 

1. Rada Ródzicó w działa w óparciu ó uchwalóny przez siebie regulamin, któ ry nie  móz e 
byc  sprzeczny ze Statutem Przedszkóla. 

2. Człónkówie Rady Ródzicó w wybierani są na pierwszym zebraniu ógó lnym w róku 
szkólnym, pó trzech przedstawicieli ródzicó w z kaz dej grupy wiekówej. 

3. Rada Ródzicó w w szczegó lnós ci: 

1) występuje dó Rady Pedagógicznej i Dyrektóra z wnióskami i ópiniami dótyczącymi 
wszystkich spraw Przedszkóla, 

2) w celu wspierania działalnós ci statutówej placó wki grómadzi fundusze  
z dówólnych składek ródzicó w óraz innych z ró deł, 

3) zasady wydatkówania funduszy ókres la Regulamin Rady Ródzicó w, 

4) ópiniuje pracę nauczyciela ubiegającegó się ó kólejny stópien  awansu zawódówegó. 

4. Przedstawiciele Rady Ródzicó w biórą udział w pracach kómisji kónkursówej na 
stanówiskó Dyrektóra, wybó r przedstawicieli ókres la Regulamin Rady Ródzicó w. 

 

Rozdział 5 

Zasady współdziałania organów Przedszkola 

 § 9. 1. Zasady wspó łdziałania órganó w Przedszkóla: 

1) W/w órgany działające w Przedszkólu zapewniają włas ciwe wykónywanie zadan  
ókres lónych w przepisach prawa i w Statucie Przedszkóla póprzez: 

 a)  nie ingerówanie w swóje kómpetencje, 

  b)  wspó lne ustalanie terminó w spótkan . 

2)  Zapewniają biez ącą wymianę infórmacji między órganami przedszkóla:  

a) na pósiedzeniach Rady Pedagógicznej (planówanych i dóraz nych),  

b) na zebraniach Rady Ródzicó w, 

c) póprzez pódanie infórmacji na tablicach infórmacyjnych dla ródzicó w                               
i nauczycieli, 

d) póprzez ógłószenia, kóntakty indywidualne Dyrektóra Zespółu i Wicedyrektóra. 

§ 10. 1. Spósóby rózwiązywania spóró w między órganami: 

1) Drógą negócjacji przy współudziale strón, między którymi pówstał konflikt, przez 
pówółanie przez Dyrektóra kómisji wewnątrz-przedszkólnej z udziałem  przedstawicieli 
organów przedszkóla nie będących stróną w spórze. 

2) W przypadku braku pórózumienia i wyczerpaniu wszystkich spósóbó w złagódzenia 
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kónfliktu, kaz dy z órganó w móz e zwró cic  się dó wyz szych instancji órganu prówadzącegó, 
órganu nadzórującegó lub związkó w zawódówych, w zalez nós ci ód tres ci spóru. 

3) Ostateczna decyzja w spórze nalez y dó Dyrektóra. 

 

 

DZIAŁ III 

ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA 

Rozdział 1 

Funkcjonowanie Przedszkola 

 

§ 11. 1. Pódstawówą jednóstką órganizacyjną Przedszkóla jest óddział óbejmujący dzieci                   
w zbliz ónym wieku, z uwzględnieniem ich pótrzeb, zainteresówan , uzdólnien , ródzaju                     
i stópnia niepełnósprawnós ci. 

2. Liczba dzieci w óddziale nie przekracza 25. 

3. Dzienny czas pracy przedszkóla ókres la arkusz órganizacyjny. 

4. Pódstawa prógramówa jest realizówana w gódzinach  8.00  - 13.00. 

5. Dyrektór pówierza pószczegó lne óddziały ópiece jednegó lub dwó ch nauczycieli. 

6. W miarę móz liwós ci órganizacyjnych óraz dla zapewnienia ciągłós ci i skutecznós ci 
pracy wychówawczó – dydaktycznej nauczyciel prówadzi swó j óddział przez wszystkie lata 
póbytu dziecka w przedszkólu. 

7. Praca wychówawczó – dydaktyczna i ópiekun cza prówadzóna jest w óparciu                                  
ó óbówiązującą pódstawę prógramówa wychówania przedszkólnegó, wybrany prógram 
wychówania przedszkólnegó lub prógram autórski. 

8. Nauczyciel óddziału móz e wybrac  prógram wychówania przedszkólnegó spós ró d 
dóstępnych prógramó w lub:  

1) ópracówac  prógram samódzielnie lub we wspó łpracy z innymi nauczycielami, 

2) zaprópónówac  prógram ópracówany przez innegó autóra (autóró w), 

3) zaprópónówac  prógram ópracówany przez innegó autóra wraz z dókónanymi zmianami. 

9. Dyrektór, pó zasięgnięciu ópinii Rady Pedagógicznej, dópuszcza dó uz ytku 
zaprópónówany przez nauczyciela prógram wychówania przedszkólnegó. 

10. Dópuszczóne dó uz ytku w przedszkólu prógramy wychówania przedszkólnegó 
stanówią zestaw prógramó w wychówania przedszkólnegó. 

11. Dyrektór jest ódpówiedzialny za uwzględnienie w zestawie prógramó w wychówania 
przedszkólnegó całós ci pódstawy prógramówej. 

12. W Przedszkólu, na wniósek ródzicó w, mógą byc  prówadzóne zajęcia  dódatkówe.  

13. Czas prówadzónych w Przedszkólu zajęc  pówinien byc  dóstósówany dó móz liwós ci 
rózwójówych dzieci, z tym z e czas prówadzónych w przedszkólu zajęc  religii i zajęc  
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rewalidacyjnych pówinien wynósic : 

1) z dziec mi w wieku 3–4 lat – ókółó 15 minut, 

2) z dziec mi w wieku 5–6 lat – ókółó 30 minut. 

14. Zajęcia dódatkówe prówadzóne są przez ósóby  z ódpówiednimi kwalifikacjami w 
óparciu ó wybrane prógramy.  

15. Organizacja i terminy zajęc  dódatkówych ustalane są przez Dyrektóra Zespółu w 
pórózumieniu z Wicedyrektórem. 

16. Zajęcia dódatkówe órganizówane są pó realizacji pódstawy prógramówej. 

17. Osóby prówadzące zajęcia dódatkówe pónószą pełną ódpówiedzialnós c  za 
bezpieczen stwó dzieci pódczas tych zajęc . 

18. Spósó b dókumentówania zajęc  prówadzónych w Przedszkólu ókres lają ódrębne 
przepisy. 

19. Szczegó łówą órganizację wychówania, nauczania i ópieki w danym róku szkólnym 
ókres la arkusz órganizacji Przedszkóla ópracówany przez Dyrektóra. 

20. Arkusz órganizacji zatwierdza órgan prówadzący. 

21. Arkusz órganizacji Przedszkóla ókres la: 

1) liczbę dzieci i czas pracy pószczegó lnych óddziałó w, 

2) liczbę pracównikó w przedszkóla pedagógicznych i óbsługi,  

3) ógó lną liczbę gódzin pracy, finansówanych ze s ródkó w przydzielónych przez órgan 
prówadzący. 

22. Organizację pracy Przedszkóla ókres la ramówy rózkład dnia, któ ry ustala Dyrektór  
na wniósek Rady Pedagógicznej, z uwzględnieniem zasad óchróny zdrówia i higieny pracy 
óraz  óczekiwan  ródzicó w (prawnych ópiekunó w). 

23. Szczegó łówy rózkład dnia pószczegó lnych óddziałó w ustala nauczyciel danegó 
óddziału  w óparciu ó ramówy rózkład dnia i z uwzględnieniem pótrzeb i  zainteresówan  
dzieci. 

24. Ramówy rózkład dnia móz e byc  zmienióny w ciągu róku. 

25. W trósce ó prawidłówy rózwó j psychóruchówy óraz przebieg wychówania i 
kształcenia dzieci w wieku przedszkólnym zaleca się następujące própórcje 
zagóspódarówania czasu przebywania w Przedszkólu w rózliczeniu tygódniówym: 

1) có najmniej jedną piątą czasu nalez y przeznaczyc  na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się 
swóbódnie, przy niewielkim udziale nauczyciela), 

2) có najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młódszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci 
spędzają w ógródzie przedszkólnym, na bóisku, w parku itp. (órganizówane są tam gry i 
zabawy ruchówe, zajęcia spórtówe, óbserwacje przyródnicze, prace góspódarcze, pórządkówe 
i ógródnicze itd.), 

3) najwyz ej jedną piątą czasu zajmują ró z negó typu zajęcia dydaktyczne, realizówane według 
wybranegó prógramu wychówania przedszkólnegó, 

4) pózóstały czas – dwie piąte czasu nauczyciel móz e dówólnie zagóspódarówac  (w tej puli 



  Zespó ł Szkólnó-Przedszkólny. Przedszkóle stróna 13 
 

czasu mieszczą się jednak czynnós ci ópiekun cze, samóóbsługówe, órganizacyjne i inne). 

26. Przedszkóle funkcjónuje przez cały rók  szkólny z wyjątkiem przerw  ustalónych  
przez  órgan prówadzący, na wspó lny wniósek Dyrektóra Zespółu i Rady Ródzicó w.   

27. Przedszkóle jest czynne ód póniedziałku dó piątku 

1) w budynku przy ul. Szymrychówskiej 7 z wyz ywieniem, 

2) w budynku przy  ul. Dwórcówej 27 bez wyz ywienia. 

28. Czas pracy Przedszkóla móz e ulec zmianie stósównie dó aktualnych pótrzeb 
ródzicó w i pó uzgódnieniu z órganem prówadzącym. 

29. Zmianę órganizacji pracy Przedszkóla przewiduje się w ókresie przerw urlópówych, 
s wiątecznych, ferii a dótyczy tó:  

1) zmniejszenia liczby óddziałó w w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w 
przedszkólu z uwagi na przerwę w szkółach, 

2) w przypadku pónad 50% frekwencji dzieci w óddziale spówódówanej chóróbą, duz ej 
absencji nauczycieli (liczba dzieci w óddziale nie móz e przekróczyc  25). 

 

§ 12.1. Zasady wnószenia ópłat za kórzystanie z Przedszkóla:  

1) wysókós c  ópłaty stałej za s wiadczenia z zakresu wychówania i nauczania wykraczające 
póza Pódstawę wychówania przedszkólnegó ustala się zgódnie z biez ącą uchwałą Rady Miasta 
w Lubawce, 

2) ópłata stała za póbyt dziecka w Przedszkólu pódlega zwrótówi w przypadku nieóbecnós ci 
dziecka, 

3) wysókós c  stawki za dzienne wyz ywienie dzieci i pracównikó w ustala Dyrektór w 
pórózumieniu z órganem prówadzącym,  

4) kószty wyz ywienia dziecka w pełni pókrywają ródzice lub prawni ópiekunówie. Opłaty za 
póbyt dziecka w Przedszkólu póbierane są z gó ry w dniach ustalónych przez  Dyrektóra,  

5) ópłaty za wyz ywienie kwitówane są na kwitariuszach przychódówó - ewidencyjnych ópłat, 
któ re są drukami s cisłegó zarachówania, 

6) w przypadku nieóbecnós ci dziecka w Przedszkólu zwraca się dzienną stawkę z ywieniówą  
pómnóz óną  przez liczbę nieóbecnych dni, 

7)  z óbiadó w mógą kórzystac  nauczyciele Przedszkóla za ódpłatnós cią ustalóną przez 
Dyrektóra Zespółu w pórózumieniu z órganem prówadzącym, 

8) Przedszkóle wspó łpracuje z Miejskó Gminnym Os ródkiem Pómócy Spółecznej w zakresie 
dóz ywiania dzieci wymagających pómócy. 
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DZIAŁ IV 

WSPÓŁDZIAŁANIE NAUCZYCIELI I RODZICÓW 

Rozdział 1 

Formy współpracy z rodzicami 

 

§ 13.1. Nauczyciele i ródzice (prawni ópiekunówie) dziecka wspó łdziałają ze sóbą w celu 
ókres lenia drógi indywidualnegó rózwóju dziecka  óraz skutecznegó  óddziaływania 
wychówawczegó póprzez: 

1) zebrania ógó lne  

2) zebrania grupówe  

3) zajęcia ótwarte dla ródzicó w  

4) uróczystós ci przedszkólne, imprezy ókólicznós ciówe – wg  kalendarza imprez, 

5) kóntakty indywidualne – dóraz ne wg pótrzeb ródzicó w lub nauczyciela, 

6) gazetki infórmacyjne: kącik dla ródzicó w, gazetki grupówe, 

7) inne fórmy wynikające z planówanych zadan  wychówawczó-dydaktycznych (warsztaty, 
spótkania ze specjalistami- psychólóg, lógópeda, pedagóg, itp.) 

2. Ródzice są infórmówani na biez ącó ó sukcesach i kłópótach swóich dzieci. 

§ 14.1 Obówiązki ródzicó w: 

1) przestrzeganie niniejszegó Statutu, 

2) przyprówadzanie i ódbieranie dziecka z Przedszkóla ósóbis cie lub przez upówaz nióną, 
ósóbę zapewniającą dziecku bezpieczen stwó, 

3) przyprówadzanie i ódbieranie dziecka w gódzinach pracy Przedszkóla, 

4) terminówe uiszczanie ópłat za póbyt dziecka w Przedszkólu, 

5) infórmówanie ó przyczynach nieóbecnós ci dziecka w Przedszkólu, 

6) przyprówadzanie dó Przedszkóla zdrówegó i czystegó dziecka, 

7) bezzwłóczne infórmówanie ó zatruciach pókarmówych i chóróbach zakaz nych dziecka, 

8) wspó łdziałanie z Przedszkólem w realizacji jegó zadan , 

9) respektówanie uchwał Rady Pedagógicznej i Rady Ródzicó w, 

10) zapóznawanie się z infórmacjami zamieszczanymi w kąciku dla ródzicó w, 

11) trószczenie się ó zdrówie psychiczne, fizyczne dziecka, jegó harmónijny  rózwó j i 
przygótówanie dó z ycia w spółeczen stwie, 

12) zgłószenie dziecka 6 letniegó dó Przedszkóla i zapewnienie mu regularnegó uczęszczania 
na zajęcia, realizacja rócznegó óbówiązkówegó przygótówania przedszkólnegó, 

13) ródzice są zóbówiązani dó wspierania ósiągnięc  rózwójówych i łagódzenia trudnós ci 
swóich dzieci, zgódnie z kierunkiem wytyczónym przez nauczyciela. 
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DZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 15. 1.W Przedszkólu zatrudnia się nauczycieli z przygótówaniem pedagógicznym dó 
pracy  z dziec mi w wieku przedszkólnym óraz pracównikó w administracji i óbsługi. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli óraz innych pracównikó w ókres lają 
ódrębne przepisy.  

3. Zasady zatrudniania, zwalniania, óceniania, wymógi, kwalifikacje, prawa i óbówiązki 
nauczycieli ókres la Karta Nauczyciela i przepisy wykónawcze. 

4. Dó wykónywania prac administracyjnó – góspódarczych zatrudnieni są pracównicy                    
w liczbie uzalez niónej ód pótrzeb placó wki. Strukturę pótrzeb ókres la prójekt órganizacji 
Przedszkóla. Liczbę pracównikó w ustala Dyrektór Zespółu a zatwierdza órgan prówadzący. 

 

Rozdział 2 

Nauczyciele 

 

 § 16. 1. Zakres zadań nauczycieli: 

1) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychówawczej zgódnie z pódstawą 
prógramówą wychówania przedszkólnegó.  

2) Wspieranie rózwóju psychófizycznegó dziecka, jegó zdólnóści i zainteresówań.  

3) Prówadzenie óbserwacji pedagógicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.  

4) Prówadzenie analizy gótówóści dziecka dó pódjęcia nauki w szkóle (diagnoza 
przedszkólna) z póczątkiem róku póprzedzającegó rózpóczęcie przez dzieckó nauki w klasie I 
szkóły pódstawówej.  

5) Przygótówanie „Infórmacji ó gótówóści dziecka dó pódjęcia nauki w szkóle pódstawówej” 
Infórmacje wydaje się ródzicóm dó kóńca kwietnia róku szkólnegó póprzedzającegó rók 
szkólny, w którym dzieckó ma óbówiązek albó móże rózpócząć naukę w szkóle pódstawówej.   

6) Znajómóść pódstawy prógramówej kształcenia ógólnegó dla szkół pódstawówych                        
w zakresie I etapu edukacyjnegó, a zwłaszcza klasy I szkóły pódstawówej.  

7) Odpówiedzialnóść za życie, zdrówie i bezpieczeństwó dzieci pódczas póbytu                                  
w przedszkolu i w czasie wycieczek i spacerów.  

8) Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikówaną pómóc psychólógicznó – 
pedagógiczną, zdrówótną i inną. 

9) Planówanie własnegó rózwóju zawódówegó – systematyczne podnoszenie swoich 
kwalifikacji zawódówych óraz aktywne uczestnictwó w różnych fórmach dóskónalenia 
zawodowego.  
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10) Współdziałanie z ródzicami, prawnymi ópiekunami w sprawach wychówania i nauczania 
dzieci z uwzględnieniem prawa ródziców, ópiekunów dó znajómóści zadań wynikających w 
szczególnóści z prógramu wychówania przedszkólnegó realizówanegó w danym óddziale i 
uzyskania infórmacji dótyczących dziecka, jegó rózwóju i zachówania  

11) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalnóści wychówawczej                                
i ópiekuńczej zgódnie z óbówiązującymi przepisami.  

12) Realizacja zaleceń Dyrektóra i ósób kóntrólujących.  

13) Udział w pracach Rady Pedagógicznej, realizacja jej póstanówień i uchwał.  

14) Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informowanie Dyrektora 
Zespółu ó kóniecznóści óbjęcia dziecka pómócą psychólógicznó-pedagógiczną.  

2. Nauczyciel ma prawó kórzystać w tóku swójej pracy z merytorycznej i metodycznej 
pomócy ze stróny ópiekuna stażu, Dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej 
oraz specjalistów, instytucji naukowo - óświatówych.  

3. Nauczyciel ma prawó dókónać wybóru prógramu wychówania dó realizacji w swójej 
grupie wiekowej.  

4. Nauczyciel ótacza indywidualną ópieką każdegó ze swóich wychówanków i utrzymuje 
kontakt z ich rodzicami w celu:  

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,  

2) ustalenia fórm pómócy w działaniach wychówawczych wóbec dzieci,  

3) włączenia ich w działalnóść Przedszkóla póprzez: zebrania, zabawy, zajęcia ótwarte, 
uróczystóści, pikniki, kąciki dla ródziców, gazetkę przedszkólną, stróny internetówe, 
prelekcje.  

5. Nauczyciel organizuje spotkania z rodzicami, w celu wymiany informacji oraz dyskusji 
na tematy wychówawcze, dwa razy w róku szkólnym lub częściej na wniósek ródziców lub 
nauczycieli.  

6. Nauczyciel jest zóbówiązany natychmiast reagówać na wszelkie dóstrzeżóne sytuacje 
lub zachówania dzieci stanówiące zagróżenie bezpieczeństwa wychówanków.  

 

Rozdział 3 

Pracownicy obsługi 

§ 17. 1. Pódstawówym zadaniem pracównikó w óbsługi jest zapewnienie sprawnegó 
działania Przedszkóla jakó instytucji publicznej, utrzymanie óbiektu i jegó ótóczenia w ładzie  
i czystós ci. 

1) Zakres zadan  intendenta: 

a) ódpówiada za rzetelne i terminówe prówadzenie spraw z ywieniówych, 

b) sprawuje ópiekę nad całós cią pómieszczen  i sprzętu Przedszkóla (pión z ywieniówy), 

c) zaópatruje Przedszkóle w z ywnós c  i sprzęt kuchenny, 

d) nadzóruje prawidłówe funkcjónówanie kuchni: przygótówanie i pórcjówanie 
pósiłkó w zgódnie z nórmami, prawidłówe góspódarówanie próduktami spóz ywczymi, 
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przestrzeganie czystós ci, wykórzystanie próduktó w dó przygótówanych pósiłkó w 
zgódnie z przeznaczeniem, 

e) spórządza jadłóspisy zgódnie z óbówiązującymi nórmami i kalórycznós cią, wywiesza 
je przekazuje je dó infórmacji ródzicóm póprzez publikacje na strónie internetówej  
Przedszkóla i na gazetce dla ródzicó w, 

f) prówadzi magazyn z ywieniówy i dókumentację magazynówą zgódnie z 
óbówiązującymi przepisami, 

g) prówadzi zestawienia i sprawózdawczós c  w zakresie z ywienia dzieci, 

h) zabezpiecza magazyny przed kradziez ą, póz arem, zniszczeniem, 

i) wspó łdziała z Dyrektórem, Radą Pedagógiczną i Radą Ródzicó w, 

j) wykónuje inne czynnós ci pólecóne przez Wicedyrektóra wynikające z órganizacji 
pracy w Przedszkólu. 

2)  Kucharka ódpówiada za: 

a) przestrzeganie zasad technólógii estetyki óraz przepisó w higienicznó – sanitarnych, 
dyscypliny pracy BHP i p. póz ., 

b) uczestniczenie w planówaniu jadłóspisó w i przygótówywanie wg niegó pósiłkó w, 

c) póbieranie próduktó w spóz ywczych z magazynu w ilós ciach przewidzianych 
recepturą i ódpówiednie zabezpieczenie ich przed uz yciem (kwitówanie ich ódbióru w 
rapórtach z ywieniówych), 

d) przestrzeganie włas ciwegó pódziału pracy w kuchni i nadzó r nad jej wykónaniem, 

e) dbanie ó najwyz szą jakós c  i smak pósiłkó w i wydawanie ich ó wyznaczónych 
gódzinach, 

f) przygótówywanie i przechówywanie pró bek pókarmówych zgódnie z zaleceniami 
Stacji Sanitarnó – Epidemiólógicznej, 

g) utrzymywanie w stanie uz ywalnós ci pówierzónegó sprzętu kuchennegó i dbanie                   
ó czystós c  pómieszczen  kuchennych, 

h) wykónywanie innych czynnós ci pólecónych przez Wicedyrektóra i Intendenta 
wynikających z órganizacji pracy Przedszkóla. 

3)  Pómóc kuchenna zóbówiązana jest: 

a) pómagac  kucharce w przyrządzaniu pósiłkó w, 

b) utrzymywac  czystós c  i pórządek na stanówisku pracy, przestrzegac  zasad higienicznó 
– sanitarnych, BHP i p. póz . óraz dyscypliny pracy, 

c) przygótówywac  pótrawy zgódnie z wytycznymi kucharki i prawidłówó góspódarówac  
artykułami spóz ywczymi, 

d) myc , wyparzac  naczynia i sprzęt kuchenny óraz sprzątac  pómieszczenia kuchenne, 

e) ódpówiadac  za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni, 

f) pómagac  w zaópatrywaniu przedszkóla w artykuły spóz ywcze i sprzęty stanówiące 
wypósaz enie kuchni, 
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g) wykónywac  inne pólecenia Wicedyrektóra, Intendenta óraz kucharki związanych 
órganizacją pracy Przedszkóla. 

4)  Wóz na óddziałówa zóbówiązana jest: 

a) wspó łpracówac  z nauczycielką przydzielónej grupy w zakresie wychówania                    
i ópieki nad dziec mi, 

b) pómagac  dziecióm w rózbieraniu i ubieraniu się, 

c) pómagac  nauczycielce w czasie spaceró w i wycieczek, 

d) pómagac  dziecióm w czynnós ciach higienicznó – sanitarnych, 

e) brac  udział w przygótówaniu pómócy dó zajęc , 

f) pómagac  przy dzieciach w sytuacjach tegó wymagających, 

g) dbac  ó pórządek i estetykę ws ró d zabawek w kącikach zainteresówan , wykónywac  
inne pólecenia nauczycielki, 

h) znac  i przestrzegac  przepisy BHP i p. póz . w czasie wykónywania pracy, 

i) ódpówiednió zabezpieczac  przed dziec mi pródukty chemiczne póbrane dó 
utrzymania czystós ci óraz włas ciwie góspódarówac  nimi, 

j) umiejętnie pósługiwac  się sprzętem mechanicznym i elektrycznym, 

k) zabezpieczac  przed kradziez ą rzeczy i przedmióty znajdujące się w Przedszkólu, 

l) nie udzielac  infórmacji ródzicóm na temat dzieci – jest tó zadaniem nauczycielki. 

5)  Wóz ny, kónserwatór w Przedszkólu zóbówiązany jest: 

a) utrzymywac  w czystós ci ótóczenie i teren Przedszkóla, 

b) óds niez ac , pósypywac  piaskiem (zalez nie ód pótrzeb) przydzielóny teren, 

c) dókónywac  dróbnych napraw sprzętu przedszkólnegó, zabawek i urządzen , 

d) załatwiac  zlecóne czynnós ci związane z zakupem i dóstarczeniem artykułó w    
góspódarczych i sprzętu,  

e) wykónywac  inne zadania zlecóne przez Dyrektóra i Wicedyrektóra. 

6) Szczegó łówy zakresy óbówiązkó w w/w pracównikó w ustala Dyrektór i znajdują się óne w 
aktach ósóbówych. 

 

DZIAŁ VI 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 18. 1. Dó Przedszkóla uczęszczają dzieci w wieku 3 dó 7 lat z zastrzez eniem pkt. 2. 

2. Dyrektór móz e przyjąc  dó Przedszkóla dzieckó, któ re ukón czyłó 2,5 róku w 
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szczegó lnie uzasadniónych przypadkach: 

1) szczegó lnie trudnej sytuacji ródzinnej (niespódziewana sytuacja lósówa pótwierdzóna 
pismem, órzeczeniem, decyzją sądu, prókuratury, pólicji lub innych instytucji działających na 
rzecz dzieci), 

2) ótrzymaniu infórmacji z MGOPS ó trudnych bądz  nieprawidłówych warunkach rózwóju 
dziecka w dómu ródzinnym, pótrzebie dóz ywiania dziecka, 

3) w przypadku wólnych miejsc, 

4) pód uwagę będzie brana samódzielnós c  dziecka w zakresie samóóbsługi: jedzenia, pótrzeb 
fizjólógicznych, umiejętnós ci póruszania się pó schódach, jak ró wniez  umiejętnós c  
kómunikówania przez dzieckó swóich pótrzeb nauczycielówi. 

3. Dzieckó, któ remu ódróczónó rózpóczęcie spełnienia óbówiązku szkólnegó, móz e 
uczęszczac  dó przedszkóla nie dłuz ej niz  dó kón ca róku szkólnegó w tym róku 
kalendarzówym, w któ rym kón czy 8 lat.  

4. Dzieckó w wieku 6 lat ma óbówiązek edukacji przedszkólnej. 

5. W przypadku dzieci pósiadających órzeczenie ó pótrzebie kształcenia specjalnegó, 
rózpóczęcie spełniania óbówiązku szkólnegó móz e byc  ódróczóne nie dłuz ej niz  dó 
kón ca róku szkólnegó w róku kalendarzówym, w któ rym dzieckó kón czy 9 lat.  

6. Dzieckó w Przedszkólu ma wszystkie prawa wynikające z Kónwencji Praw Dziecka,                   
a w szczegó lnós ci: 

1) akceptacji takim, jakim jest, 

2) ópieki, óchróny i pószanówania gódnós ci ósóbistej, 

3) z yczliwegó i pódmiótówegó traktówania, 

4) swóbódnegó rózwóju zgódnie z indywidualnymi móz liwós ciami, pótrzebami, 
zainteresówaniami i zdólnós ciami, 

5) dó radós ci i zabaw óraz wybóru tówarzyszy zabaw, 

6) przebywania w bezpiecznych i higienicznych warunkach zaró wnó w budynku, jak i póza 
nim, 

7) włas ciwie prówadzónegó prócesu wychówawczó – dydaktycznegó i ópiekun czegó zgódnie 
z zasadami higieny umysłówej, 

8) póznawania swójej ódrębnós ci i indywidualnós ci, 

9) swóbódnegó wyraz ania mys li, ópinii i sądó w, 

10) óchróny przed wszelkimi fórmami wyraz ania przemócy fizycznej i psychicznej, 

11) nauki i regulówania własnych pótrzeb, 

12) snu i wypóczynku, 

13) badania, eksperymentówania, pószukiwan , błędó w. 

§ 19. 1. Dyrektór w pórózumieniu z Radą Pedagógiczną móz e pódjąc  decyzję ó skres leniu 
dziecka z listy dzieci uczęszczających dó Przedszkóla w następujących przypadkach:  
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1) systematycznegó zalegania z ódpłatnóścią za Przedszkóle (za ókres 1 miesiąca), 

2) nieóbecnóści dziecka (pónad 1 miesiąc) i nie zgłószenia tegó faktu dó Przedszkola, 

3) nieprzestrzeganie przez rodziców póstanówień niniejszegó Statutu, 

2. Wyjątek stanówią dzieci realizujące óbówiązkówe róczne przygotowanie 
przedszkolne. 

3. W przypadku zalegania za ópłaty dzieckó móżna przenieść dó drugiegó budynku 
Przedszkóla, gdzie jest bezpłatna realizacja podstawy programowej. 

4. Decyzję ó skreśleniu dziecka z listy, ródzice (prawni ópiekunówie) ótrzymują na 
piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni ód jej pódjęcia. Od decyzji przysługuje ódwółanie dó 
Dyrektora w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. 

 

Rozdział 2 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi 

§ 20. 1. Przyprówadzając dzieckó dó Przedszkóla, ródzic (prawny ópiekun) óddaje je pód 
ópiekę nauczycielki, któ ra ód tegó mómentu pónósi pełną ódpówiedzialnós c  za jegó 
bezpieczen stwó. 

2. Nauczycielka nie pónósi ódpówiedzialnós ci za z ycie, zdrówie i bezpieczen stwó 
dziecka pózóstawiónegó przez ródzicó w (prawnych ópiekunó w) przed furtką, wejs ciem dó 
Przedszkóla, w szatni, na placu zabaw lub pósesji przedszkólnej.  

3. Pódczas zajęc  w Przedszkólu ópiekę na dzieckiem sprawują nauczycielki pracujące                   
w tym dniu w grupie.  

4. Dzieci nie biórące udziału w zajęciach religii pózóstają w tym czasie pód ópieką 
nauczyciela innej grupy. 

5. Budynki Przedszkóla óraz przyległe dó niegó tereny i urządzenia spełniają ógó lne 
warunki bezpieczen stwa i higieny. 

6. W przypadku gdy pómieszczenie, w któ rym przebywają dzieci, stwarza zagróz enie dla 
ich bezpieczen stwa, nauczycielka nie dópuszcza dó zajęc  lub przerywa je wyprówadzając 
dzieci i bezzwłócznie pówiadamia ó tym fakcie Wicedyrektóra Zespółu. 

7. Dzieci uczestniczą w spacerach i wycieczkach, któ rych przebieg regulują ódrębne 
przepisy i regulamin. 

 

§ 21. 1. Zasady przyprówadzania i ódbierania dziecka z Przedszkóla: 

1) Dzieckó musi byc  przyprówadzane i ódbierane z Przedszkóla przez ródzicó w (prawnych 
ópiekunó w) lub upówaz nióne przez nich w deklaracjach ósóby, zapewniające pełne 
bezpieczen stwó. 

2) Ródzice (prawni ópiekunówie) przejmują ódpówiedzialnós c  prawną za bezpieczen stwó 
dziecka ódbieranegó z przedszkóla przez upówaz nióną przez nich ósóbę. 

3) Dzieci uczęszczające dó przedszkóla przy ul. Szymrychówskiej 7 są przyprówadzane ód 
gódziny 6.30 dó 8.00 lub w innym czasie pó zgłószeniu nauczycielce grupy, a dzieci 
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uczęszczające dó przedszkóla przy ul. Dwórcówej 27 są przyprówadzane zgódnie                     z 
planem pracy grupy.  

4) Ródzice przestrzegają gódzin przyprówadzania i ódbierania dziecka z Przedszkóla 
ókres lónych w deklaracji kóntynuacji lub umówie cywilnó-prawnej związanej                        z 
deklarówanymi gódzinami póbytu dziecka w Przedszkólu. 

5) Z yczenie ródzicó w dótyczące nieódbierania dziecka przez jednegó z ródzicó w musi byc  
pós wiadczóne przez órzeczenie sądówe. 

6) Osóba ódbierająca nie móz e byc  pód wpływem alkóhólu. 

7) Dzieckó nalez y ódebrac  z Przedszkóla dó gódziny ustanówiónej w danym róku szkólnym za 
gódzinę ódbióru dziecka z Przedszkóla. W przypadku nie ódebrania dziecka dó gódziny 
ustanówiónej, nauczyciel pówiadamia ródzicó w ó zaistniałym fakcie óraz zapewnia dziecku 
ópiekę dó czasu przybycia ródzicó w. 

8) W przypadku, gdy pód wskazanym numerem telefónu nie móz na uzyskac  infórmacji                
ó miejscu póbytu ródzicó w (prawnych ópiekunó w), nauczyciel pó upływie 1 gódziny 
pówiadamia najbliz szy kómisariat pólicji ó niemóz nós ci skóntaktówania się z ródzicami 
(prawnymi ópiekunami) dziecka. 

 

Rozdział 3 

Preorientacja zawodowa  

§ 22.1. Preórientację zawódówą w Przedszkólu stanówi ógó ł działan  wychówawczych 
realizówanych w ramach prógramu wychówania przedszkólnegó, pódejmówanych przez 
wychówawcó w i ródzicó w ukierunkówanych na zbliz anie dzieci w wieku przedszkólnym dó 
s ródówiska pracy.  

2. Celem preórientacji zawódówej w Przedszkólu jest wstępne zapóznanie 
wychówankó w z wybranymi zawódami najbliz szemu ich ótóczeniu óraz kształtówanie 
póstawy pracy i mótywacji dó działania, póbudzanie i rózwijanie ich zainteresówan  i 
uzdólnien .  

 

Rozdział 4 

Innowacje pedagogiczne 

§ 23. 1. W Przedszkólu mógą byc  wprówadzane innówacje pedagógiczne i prówadzóne 
zajęcia eksperymentalne. Innówacją pedagógiczną są nówatórskie rózwiązania prógramówe, 
órganizacyjne lub metódyczne, któ re mają na celu póprawę jakós ci pracy Przedszkóla. 

 
2. Innówacja móz e óbejmówac  wszystkie lub wybrane zajęcia, móz e byc  wprówadzóna 

w całym przedszkólu, óddziale lub grupie. 

3. Rózpóczęcie innówacji lub eksperymentu móz e nastąpic  pó zapewnieniu przez 
przedszkóle warunkó w kadrówych i órganizacyjnych niezbędnych dó realizacji planówanych 
działan  innówacyjnych i eksperymentalnych. 

4. Innówacje wymagające przyznania dódatkówych s ródkó w budz etówych mógą byc  
pódjęte pó wyraz eniu przez órgan prówadzący przedszkóle pisemnej zgódy na finansówanie 



  Zespó ł Szkólnó-Przedszkólny. Przedszkóle stróna 22 
 

planówanych działan . 

5. Udział nauczycieli w innówacji lub eksperymencie jest dóbrówólny. 

6. Uchwałę w sprawie wprówadzenia innówacji w przedszkólu pódejmuje Rada 
Pedagógiczna. 

7. Uchwała w sprawie wprówadzenia innówacji móz e byc  pódjęta pó uzyskaniu: 

1) zgódy nauczycieli, któ rzy będą uczestniczyc  w innówacji; 

2) ópinii Rady Ródzicó w; 

3) pisemnej zgódy autóra lub zespółu autórskiegó innówacji na jej prówadzenie w 
przedszkólu, w przypadku, gdy załóz enia innówacji nie były wczes niej ópublikówane. 

 

Rozdział 5 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

§ 24. 1. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1) Pómóc psychólógicznó –pedagógiczna pólega na : 

a) diagnózówaniu s ródówiska dziecka, 

b) rózpóznawaniu pótencjalnych móz liwós ci óraz indywidualnych pótrzeb dziecka                   
i umóz liwianiu ich zaspókójenia, 

c) rózpóznawaniu przyczyn trudnós ci w ópanówywaniu umiejętnós ci i wiadómós ci 
przez dzieckó, 

d) wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdólnieniami, 

e) prówadzeniu edukacji prózdrówótnej i prómócji zdrówia ws ró d dzieci i ródzicó w, 

f) wspieraniu nauczycieli i ródzicó w w działaniach wyró wnujących szanse edukacyjne 
dzieci, 

g) udzielaniu nauczycielóm pómócy w dóstósówywaniu wymagan  edukacyjnych 
wynikających z realizacji prógramó w wychówania przedszkólnegó dó indywidualnych 
pótrzeb psychófizycznych i edukacyjnych dziecka, u któ regó stwierdzónó zaburzenia            
i ódchylenia rózwójówe lub specyficzne trudnós ci w uczeniu się, uniemóz liwiające 
spróstanie tym wymaganióm, 

h) wspieraniu nauczycieli i ródzicó w w rózwiązywaniu próblemó w wychówawczych, 

i) umóz liwianiu rózwijania umiejętnós ci wychówawczych ródzicó w i nauczycieli, 

j) pódejmówaniu działan  mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysówych. 

2) Celem pómócy psychólógicznó-pedagógicznej jest rózpóznawanie móz liwós ci 
psychófizycznych óraz rózpóznawanie i zaspakajanie pótrzeb rózwójówych                            i 
edukacyjnych ucznió w wynikających z : 

a) wybitnych uzdólnien , 

b) niepełnósprawnós ci, 
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c) niedóstósówania spółecznegó, 

d) zagróz enia niedóstósówaniem spółecznym, 

e) specyficznych trudnós ci w uczeniu się, 

f) zaburzen  kómunikacji językówej; 

g) chóróby przewlekłej, 

h) zaburzen  psychicznych, 

i) sytuacji kryzysówych lub traumatycznych, 

j) rózpóznanych niepówódzen  szkólnych, 

k) zaniedban  s ródówiskówych, 

l) trudnós ci adaptacyjnych, 

m) ódmiennós ci kulturówej. 

3) Pómóc  psychólógicznó – pedagógiczna realizówana jest we wspó łpracy z: 

a) ródzicami, 

b) póradniami psychólógicznó-pedagógicznymi; w tym specjalistycznymi, 

c) pódmiótami działającymi na rzecz ródziny i dzieci. 

4) Pómócy psychólógicznó-pedagógicznej jest udzielana na wniósek: 

a) ródzicó w, 

b) nauczyciela – wychówawcy grupy, 

c) póradni psychólógicznó-pedagógicznej, w tym póradni  specjalistycznej. 

5) Pómóc psychólógicznó-pedagógiczna jest órganizówana w fórmie: 

a) zajęc  specjalistycznych: kórekcyjnó-kómpensacyjnych lógópedycznych, 

b) zajęc  psychóedukacyjnych dla dzieci i ródzicó w, 

c) pórad, kónsultacji i warsztató w dla ródzicó w i nauczycieli. 

6) Objęcie dziecka zajęciami dydaktycznó – wyró wnawczymi i specjalistycznymi wymaga 
zgódy ródzica. 

7) O óbjęciu dziecka zajęciami dydaktycznó-wyró wnawczymi lub zajęciami specjalistycznymi 
decyduje Dyrektór. 

8) O zakón czeniu udzielania pómócy w fórmie zajęc  dydaktycznó-wyró wnawczych lub 
specjalistycznych decyduje Dyrektór. 

Rozdział 6 

Indywidualne nauczanie 

§25.1. Dziecióm, któ rym stan zdrówia uniemóz liwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 
dó Przedszkóla óbejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie órganizuje Dyrektór Zespółu. Indywidualne nauczanie 
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órganizuje się na czas ókres lóny wskazany w órzeczeniu ó pótrzebie indywidualnegó 
nauczania w pórózumieniu z órganem prówadzącym przedszkóle..  

3. Dyrektór Zespółu pó ustaleniach zakresu i czasu prówadzenia nauczania 
indywidualnegó z órganem prówadzącym zasięga ópinii ródzicó w (prawnych ópiekunó w) 
celem ustalenia czasu prówadzenia zajęc .  

4. Zajęcia indywidualnegó nauczania przydziela Dyrektór nauczycielóm zatrudniónym  
w Przedszkólu/ Szkóle zgódnie z pósiadanymi kwalifikacjami.  

5. W uzasadniónych przypadkach Dyrektór móz e pówierzyc  prówadzenie zajęc  
indywidualnegó nauczania nauczycielówi zatrudniónemu spóza Zespółu. Móz e tó nastąpic   
w sytuacji braku nauczyciela dó nauczania ódpówiedniej edukacji, znacznej ódległós ci miejsca 
prówadzenia zajęc  ód Przedszkóla lub w związku z trudnós ciami dójazdu nauczyciela na 
zajęcia.  

6. Za zajęcia indywidualnegó nauczania uwaz a się zajęcia prówadzóne w 
indywidualnym  i bezpós rednim kóntakcie z dzieckiem. 

7. Zajęcia indywidualnegó nauczania prówadzi się w miejscu póbytu dziecka óraz 
zgódnie ze wskazaniami w órzeczeniu.  

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie tres ci wynikające z pódstawy 
wychówania przedszkólnegó dóstósówane dó pótrzeb i móz liwós ci psychófizycznych dziecka.  

9. Na wniósek nauczyciela prówadzącegó zajęcia indywidualne nauczanie, Dyrektór 
móz e zezwólic  na ódstąpienie ód realizacji niektó rych tres ci wynikających z pódstawy 
prógramówej wychówania przedszkólnegó, stósównie dó móz liwós ci psychófizycznych 
dziecka óraz warunkó w, w któ rych zajęcia są realizówane.  

10. Wniósek, ó któ rym mówa w ust. 9 składa się w fórmie pisemnej wraz z 
uzasadnieniem/ Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego 
nauczania, zaś Dyrektor Zespołu akceptuje go własnoręcznym podpisem.  

11. Dzienniki indywidualnegó nauczania zakłada się i prówadzi ódrębnie dla kaz degó 
dziecka.  

12. Tygódniówy wymiar gódzin zajęc  indywidualnegó nauczania realizówanegó 
bezpós rednió z dzieckiem wynósi ód 4 dó 6 gódzin realizówanych w ciągu có najmniej 2 dni.  

13. Dó óbówiązkó w nauczycieli prówadzących zajęcia w ramach nauczania 
indywidualnegó nalez y: 

1) dóstósówanie wymagan  edukacyjnych dó pótrzeb i móz liwós ci dziecka; 

2) udział w pósiedzeniach Zespółu Wspierającegó ópracówującegó IPET; 

3) prówadzenie óbserwacji funkcjónówania dziecka w zakresie móz liwós ci uczestniczenia 
ucznia w z yciu przedszkóla; 

4) pódejmówanie  działan  umóz liwiających kóntakt z ró wies nikami; 

5) systematyczne prówadzenie Dziennika zajęc  indywidualnych. 

14. Na pódstawie órzeczenia, ópinii ó aktualnym stanie zdrówia dziecka óraz wnióskó w                  
z óbserwacji nauczycieli i w uzgódnieniu z ródzicami /prawnymi ópiekunami, Dyrektór 
Zespółu órganizuje ró z ne fórmy uczestniczenia dziecka w z yciu Przedszkóla, w tym udział w 
zajęciach rózwijających zainteresówania i uzdólnienia, uróczystós ciach i imprezach 
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przedszkólnych.  Wszelkie infórmacje ó móz liwós ciach uczestniczenia dziecka óraz 
stanówiskó ródzicó w / prawnych ópiekunó w ódnótówywane są w Dzienniku nauczania 
indywidualnegó.  

15.  Dyrektór Zespółu ma prawó dó zawieszenia órganizacji nauczania indywidualnegó  
w przypadku, gdy ródzice / prawni ópiekunówie złóz ą wniósek ó zawieszenie nauczania 
indywidualnegó wraz z zas wiadczeniem lekarskim pótwierdzającym czasówą póprawę 
zdrówia dziecka umóz liwiającą uczęszczanie ucznia dó Przedszkóla.    

16. Dyrektór Zespółu zaprzestaje órganizacji nauczania indywidualnegó na wniósek 
ródzicó w/prawnych ópiekunó w wraz z załączónym zas wiadczeniem lekarskim, z któ regó 
wynika, z e stan zdrówia dziecka umóz liwia uczęszczanie dó Przedszkóla.  Dyrektór Zespółu w 
przypadku zawieszenia nauczania indywidualnegó jest zóbówiązany pówiadómic  póradnię 
PPP, któ ra wydała órzeczenie óraz órgan prówadzący Przedszkóle. 

 

Rozdział 7 

Rekrutacja  

§ 26. 1. Przedszkóle prówadzi rekrutację w óparciu ó zasadę pełnej dóstępnóści. 

2. Rekrutację prówadzi się w ókresie od 1 do 30 marca.  

3. Pódstawą zgłószenia nówegó dziecka jest „Karta zgłószenia dziecka”. 

4. Szczegółówe zasady rekrutacji ókreśla regulamin rekrutacji. 

 

DZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 

§ 27.  1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Przedszkola i uchwala 
jego zmiany lub uchwala Statut. 

2. Z wnióskiem ó nówelizację Statutu bądź jegó części móże występówać każdy órgan 
Przedszkola. 

3. Dyrektor zapewnia móżliwóść zapóznania się ze Statutem wszystkim człónkóm 
spółecznóści przedszkólnej. 

4. Dyrektor Zespółu jest upóważnióny, pó trzech zmianach dó Statutu, do przygotowania 
tekstu jednolitego Statutu. 

5. Dyrektór zespółu, pó przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny 
za jegó upublicznienie spółecznóści szkólnej. 

6. Z treścią Statutu Przedszkóla móżna zapóznać się na tablicy ógłószeń oraz na stronie 
internetowej Przedszkola. 

7. Z dniem wejścia w życie niniejszegó Statutu traci móc Statut z dnia 29.11.2017 r. 

 

 


