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Rozdział I  

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1. 

Ilekroć w Statucie jest mowa o:  

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Starych Załubicach,  

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola w Starych Załubicach, 

3) dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców – należy przez to rozumieć odpowiednio 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach, Radę Pedagogiczną 

Przedszkola w Starych Załubicach i Radę Rodziców Przedszkola w Starych Załubicach, 

4) dzieciach, wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola w 

Starych Załubicach, 

5) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,  

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Radzymin z siedzibą: Pl. Tadeusza 

Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, 

7) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty w Warszawie, 

 

§ 2. 

1. Przedszkole w Starych Załubicach działa na podstawie:  

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  

2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,  

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

4) Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

2. Przedszkole w Starych Załubicach jest publiczną placówką oświatową, prowadzącą zajęcia z 

zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.  

3. Przedszkole mieści pod adresem: 05-255 Stare Załubice, ul. Mazowiecka 40. 

4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Radzymin. 

5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

§ 3. 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 4. 
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1. Przedszkole jest jednostką budżetową, prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych 

dla jednostek budżetowych.  

2. Podstawą gospodarki finansowej jednostek określonych w ust. 1 jest plan dochodów i wydatków 

ustalany na podstawie przepisów o finansach publicznych.  

3. Przedszkole prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Rekrutację do przedszkola przeprowadza się według zasad i kryteriów ustalonych przez organ 

prowadzący. 

 

Rozdział II  

CELE I ZADANIA  

§ 5. 

1. Działalność edukacyjna przedszkola jest określona przez przedszkolny zestaw programów 

wychowania przedszkolnego, który obejmuje całą działalność przedszkola z punktu widzenia 

dydaktycznego. 

2. Przedszkole może realizować projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania 

w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.  

 

§ 6. 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno-wychowawcze. Naczelnym celem 

wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka oraz umożliwienie 

dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, 

emocjonalnego i społecznego. 

2. W ramach zadań działalność edukacyjna przedszkola obejmuje: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym 

i poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek 

w poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 



   
 

4 
 
 

 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych 

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb, zainteresowań, 

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

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) promowanie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, tworzenie 

sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, 

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

drogowym, 

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

psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się 

w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne 

do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

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

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

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

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

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

dziecka, 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

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

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

rozwój tożsamości dziecka, 

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

dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, 

inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości 

możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 
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14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych 

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

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury 

i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego, 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 

obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur, 

18) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale 

przedszkolnym. 

3. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych 

wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka, 

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz 

wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego, 

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju 

aktywności, 

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci 

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie 

zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej 

i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka, 

5) prowadzenie preorientacji zawodowej mającej na celu wstępne zapoznanie dzieci 

z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, 

6) zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych 

i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci. 

4. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej 

interwencji specjalistycznej, 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres 

zadań realizowanych w przedszkolu. 
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5. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu, 

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie spacerów i wycieczek, co określa 

„Regulamin spacerów i wycieczek”, 

3) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

7. Bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi zawsze nauczyciel, któremu 

dyrektor powierzył opiekę nad grupą w określonych godzinach. 

8. Do obowiązków wszystkich pracowników przedszkola należy codzienna kontrola bezpieczeństwa 

terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia 

pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie 

niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne 

decyzje. 

9.  Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie 

przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

10. Rodzice mogą zmienić osobę upoważnioną (pisemne upoważnienie według wzoru ustalonego 

przez dyrektora przedszkola) na inną w każdym czasie. 

11. Dziecka nie wydaje się z przedszkola osobom wskazującym na użycie alkoholu lub innych 

środków odurzających. 

12. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio 

nauczycielowi. 

13. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko 

w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz 

w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika 

przedszkola przez rodzica lub pełnoletnią upoważnioną osobę). 

 

Rozdział III 

ORGANY I ICH KOMPETENCJE 

§ 7. 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor,  
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2) Rada Pedagogiczna,  

3) Rada Rodziców.  

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku 

do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego 

nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

 

§ 8. 

1. Dyrektor kieruje przedszkolem, jest jego przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników, przewodniczącym rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz 

przedszkola, 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania 

na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia 

kwalifikacji, 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz 

omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością przedszkola oraz reprezentowanie go na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolu, 

3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

5) skreślony 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 
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9) kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

10) dopuszczanie do użytku w przedszkolu zaproponowanych przez nauczycieli programów 

wychowania przedszkolnego, 

11) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez przedszkole z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy 

w szczególności: 

1) skreślony 

2) skreślony 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 

dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników mających status 

pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu, 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom przedszkola, 

8) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym, 

9) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

10) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

przedszkole, 

11) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

12) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub 

złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw 

i dobra dziecka, 

14) skreślony 

15) skreślony 
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5. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu 

dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w przedszkolu. 

6. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane 

na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. 

 

§ 9. 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.  

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez 

jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) skreślony 

2) skreślony 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) skreślony 

5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

6) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, 

7) skreślony 

4. Rada pedagogiczna deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora. 

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu oraz jego zmian i uchwala statut lub jego 

zmiany. 

6. skreślony 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy jej członków w trybie jawnym, poza uchwałami podejmowanymi w sprawach 

związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze lub w sprawach związanych 

z opiniowaniem kandydatów na takie stanowisko, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. 
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8. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony regulaminem. 

9. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników. 

10. W czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola możliwe jest zdalne posiedzenie Rady 

Pedagogicznej za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 10. 

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców przedszkola stanowiąca reprezentację rodziców dzieci. 

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

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojego działania, który nie może być sprzeczny ze statutem 

przedszkola i określa w szczególności:  

1) tryb wyborów do rady, o którym mowa w ust. 2, 

2) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. 

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów w zespole, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

przedszkola,  

2) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora, 

3) typowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

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

rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.  

8. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 11. 
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1. Organy przedszkola są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 

funkcjonowania przedszkola. 

2. Organy pracują na rzecz przedszkola, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje 

oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy 

przedszkola. 

3. Działające organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, 

podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie 

innych organów przedszkola o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub 

pośrednio poprzez dyrektora. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami, rozstrzyga dyrektor, po wysłuchaniu 

zainteresowanych stron. 

 

Rozdział IV  

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

§ 12. 

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

wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

2. Przedszkole jest placówką wielooddziałową. 

3. Liczba dzieci w oddziale w przedszkolu nie przekracza 25 wychowanków. 

4. W okresach niskiej frekwencji dzieci lub w innych uzasadnionych okolicznościach, dyrektor 

przedszkola może zlecić łączenie oddziałów. 

5. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, 

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

rodziców. 

6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący na wniosek dyrektora. 

7. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

8. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek 

rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady 
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zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale, czasu przyprowadzania i odbierania 

dzieci, godzin posiłków. 

 

§ 13. 

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

znajdujące się w zestawie programów wychowania przedszkolnego. 

2. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zatwierdza do realizacji zestaw programów 

wychowania przedszkolnego. 

3.  Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne o charakterze kierowanym 

i niekierowanym prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym. 

4. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut. 

5. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, 

przy czym powinien wynosić: 

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

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

 

§ 14. 

1. Wychowankom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc 

i wsparcie zespół udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana podczas bieżącej pracy 

m.in. w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: np. logopedycznych; 

3) porad i konsultacji; 

4) dostosowania form i metod w czasie bieżącej pracy z dzieckiem. 

§ 14a  

1. Czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. 

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez 

organ prowadzący, na wniosek dyrektora. 
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3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na godziny: 7:00-17:00. 

4.  Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, 

wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone do godziny 

8:30. 

5. Przedszkole jest nieczynne: 

 1) w soboty i niedziele, 

 2) we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy, 

 3) podczas letniej przerwy wakacyjnej, z wyjątkiem pełnienia dyżuru, zgodnie z ustaleniami 

organu prowadzącego. 

6. O zamknięciu przedszkola w jakikolwiek inny dzień uzgodniony z organem prowadzącym, rodzice 

zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej. 

§ 14b 

1. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: 

     1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub 

międzynarodowych, 

    2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, 

zagrażającej zdrowiu dzieci, 

   3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

   4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone 

w pkt 1 – 3. 

2. W przypadku zawieszenia zajęć w przedszkolu Dyrektor (za zgodą organu prowadzącego 

przedszkole) organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość.  

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane 

w szczególności przez informowanie rodziców (z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola 

lub innych dostępnych dla rodziców środków komunikacji elektronicznej) o materiałach 

dydaktycznych i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. 

4. Rodzice krótko informują nauczyciela w uzgodnionych terminach o efektach prowadzonych zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
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5. W okresie organizacji dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Dyrektor przedszkola odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym wymienionych 

wyżej zajęć lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności: 

    1) ustala, czy nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania 

i Internetu umożliwiających interakcję między rodzicami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia, 

    2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne 

wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć, 

   3) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, 

z których dzieci i rodzice mogą korzystać, 

   4) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania 

przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw, 

   5) przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań 

przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 

zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeżeli są organizowane, 

  6) koordynuje współpracę nauczycieli z  rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne 

i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym 

obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, w przypadku wystąpienia takich sytuacji. 

6. Dyrektor przedszkola określa procedury funkcjonowania przedszkola i postępowanie jego 

pracowników w okresie zawieszenia, są one odrębnymi dokumentami. 

7. W tym czasie nauczyciele: 

   1) uzyskują dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających 

interakcję między nimi a rodzicami, 

   2) uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora technologii informacyjno-komunikacyjnych 

wykorzystywanych do realizacji zajęć, 

   3) uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, 

z których dzieci i rodzice mogą korzystać, 

   4) inicjują potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz, w razie 

potrzeby, modyfikuje ten zestaw, 

   5) realizują konsultacje z rodzicami, 
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   6) przekazują rodzicom ustalone przez dyrektora informacje o sposobie i trybie realizacji zadań 

przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 

zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeżeli są organizowane. 

8. W tym czasie inni niż pedagogiczni pracownicy przedszkola: 

    1) udzielają wsparcia nauczycielom w realizacji ich zadań, 

    2) dbają o obiekt zgodnie z procedurami dotyczącymi funkcjonowania placówki w okresie realizacji 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

9. W okresie zawieszenia zajęć przedszkola czynności Rady Pedagogicznej i Rady rodziców mogą być 

podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Treść podjętej w ten sposób 

czynności jest utrwalana w formie protokołu z zebrania rady lub notatki (w innych przypadkach). 

§ 15. 

1. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi placówkami, 

wspierającymi pracę przedszkola celem:  

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających dzieciom 

i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej 

z wychowywaniem i kształceniem dzieci. 

 

§ 16. 

1. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe.  

2. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe bezpłatne: 

1) religia,  

2) zajęcia sportowe, 

3) koła zainteresowań. 

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci i wynosi: 

1) religia i nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 15 min (dla dzieci 3- 4-

letnich), po 30 min (dla pozostałych dzieci), 

2) koła zainteresowań, zajęcia sportowe – 1 raz w tygodniu po 30 min.  
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4. W roku poprzedzającym naukę w klasie I szkoły podstawowej przeprowadza się diagnozę 

gotowości dziecka do podjęcia nauki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej”. 

 

§ 17. 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład 

dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców. 

2. Ramowy rozkład dnia obejmuje: 

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców, 

2) następujące pory posiłków: śniadanie: godz. 9.00, obiad: godz. 12.00, podwieczorek: godz. 

15:00. 

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym 

oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb 

i zainteresowań dzieci. 

4. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony. 

 

§ 18. 

1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego.  

2. Pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania 

podstawy programowej.  

3. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na 

realizację podstawy programowej ustala Rada Miejska w Radzyminie  

4. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

 

§ 19. 

1. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z trzech posiłków. 

2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.  
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3. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor 

w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.  

4. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców, w rozliczeniu miesięcznym. 

 

§ 20. 

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:  

1) sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,  

2) salę gimnastyczną wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

3) sale specjalistyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

4) szatnię,  

5) zaplecze sanitarne,  

6) kuchnię z zapleczem,  

7) plac zabaw i teren przyległy do budynku. 

2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w dyrektor. 

3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności pracowników za mienie określa dyrektor. 

 

§ 21. 

1. Dla realizacji zadań i celów statutowych przedszkole może organizować wycieczki i wyjścia. 

2. Podczas wycieczek i wyjść nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi wraz z pomocą nauczyciela lub 

woźną. 

3. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z obowiązującym regulaminem wyjść i wycieczek. 

 

§ 22. 

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały w przedszkolu opiece jednego lub dwóch nauczycieli, 

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

rodziców. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel 

opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 

3. Zmiana wychowawcy odpowiednio oddziału w przedszkolu oraz może nastąpić przed 

rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie 

trwania roku szkolnego. 
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4. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku, gdy:  

1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do dyrektora, 

2) Rada rodziców danego oddziału zwróci się do dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę 

wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez 

zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału +1), a Dyrektor 

po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję 

w sprawie rozpatrzenia wniosku, 

3) konieczności zapewnienia prawidłowej organizacji przedszkola. 

 

§ 23. 

1. Przedszkole może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem zespołu 

a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

2. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

 

§ 24. 

1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona w przedszkolu polega w szczególności na: 

 1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, 

    2) rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, 

 3) czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu, 

 4) wspieraniu potencjału rozwojowego dziecka, 

 5) stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola 

 oraz w środowisku społecznym, 

 6) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  I 

dydaktycznych, 

 7) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom: 

 1) niepełnosprawnym, 

 2) niedostosowanym społecznie, 

 3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym, 

 4) z zaburzeniami zachowania lub emocji, 
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      5) ze szczególnymi uzdolnieniami, 

 6) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

 7) z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowej, 

 8) z chorobami przewlekłymi, 

 9) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych, 

 10) z niepowodzeniami edukacyjnymi, 

 11) z zaniedbaniami środowiskowymi, wynikającymi z trudnych warunków bytowych dziecka   

      i rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, 

 12) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska 

edukacyjnego. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

5. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

 pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także 

 w formie: 

 1) zajęć rozwijających uzdolnienia,  

     2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

 3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, 

 4) porad i konsultacji. 

 6. W przedszkolu, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci 

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

 7. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup w przedszkolu, należy w szczególności: 

 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci, 

 2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci, 

 3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, 

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

przedszkola, 

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

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania, 

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

w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 
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funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań 

podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań. 

8. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania 

przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka 

indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte 

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.  

9.  Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz 

możliwości przedszkola poprzez: 

 1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu, 

 2) dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb i możliwości 

dzieci, 

 3) dostosowanie warunków organizacji nauczania, wychowania i opieki, 

 4) dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem. 

 

Rozdział V  

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

§ 25. 

1. W Zespole na potrzeby realizacji zadań przedszkola zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników 

administracji i obsługi. 

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

 

§ 26. 

1. Nauczyciel przedszkola: 

1) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą w powierzonym oddziale 

przedszkolnym i odpowiada za jej jakość, 

2) opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania 

w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku, może również 

zaproponować program opracowany przez innego autora, 

3) przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków, 
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4) realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania 

dzieci, 

5) współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi 

specjalistycznymi, 

6) współpracuje z rodzicami dzieci, 

7) udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Nauczyciel przygotowuje na piśmie: 

1) miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, 

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności, 

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym. 

3. Inne zadania nauczyciela przedszkola: 

1) wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania, 

2) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje, 

3) prowadzi analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej,  

4) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną i inną, 

5) planuje własny rozwój zawodowy – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji 

zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego, 

6) dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę 

pomieszczeń, 

7) eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci, 

8) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9) realizuje zalecenia dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących, 

10) czynnie uczestniczy w pracach rady pedagogicznej, 

11) inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, 

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, 

12) współpracuje z nauczycielami pracującymi w danym oddziale w zakresie planowania pracy 

wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemnego przekazywania 

informacji dotyczących dzieci, 
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13) otacza indywidualną opieką każde dziecko i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, 

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, 

c) włączenia ich w działalność przedszkola. 

14) prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi 

programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, 

15) szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa, 

16) korzysta w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora, rady 

pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek doskonalenia nauczycieli i instytucji naukowo-

oświatowych, 

17) bierze udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej, 

18) realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora, a wynikające z bieżącej działalności 

przedszkola. 

4. Nauczyciel przedszkola w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma 

za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, 

poszanowanie godności osobistej dziecka. 

§ 27. 

1. W Zespole na potrzeby realizacji zadań Przedszkola zatrudnia się nauczycieli specjalistów. 

2. Do zadań pedagoga i psychologa w należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień  oraz przyczyn 

niepowodzeń lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

dziecka w życiu przedszkola,  

3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym; 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2022&qplikid=4384#P4384A3
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2022&qplikid=4384#P4384A3
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6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień dzieci; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci 

i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

    3. Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:  

    1)  współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, 

rodzicami oraz dziećmi w:  

a) rekomendowaniu dyrektorowi do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego 

i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn 

niepowodzeń lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci; 

d) określaniu niezbędnych warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich 

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci; 

2) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 

2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 

zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2022&qplikid=4384#P4384A6
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2022&qplikid=4384#P4384A3
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2022&qplikid=4384#P4384A6
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2022&qplikid=5121#P5121A2
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2022&qplikid=5121#P5121A2
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2022&qplikid=4384#P4384A3
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2022&qplikid=4186#P4186A134
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2022&qplikid=4384#P4384A14
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3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dziecka; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami; 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

przedszkola w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. 

3. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:  

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu 

mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli 

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2022&qplikid=4384#P4384A6
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2022&qplikid=4384#P4384A3
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2022&qplikid=4384#P4384A3
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2022&qplikid=4384#P4384A6
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§ 28. 

1. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują: 

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania 

przedszkolnego i korelowania ich treści, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji 

pracy opiekuńczo-edukacyjnej, 

3) organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania 

przedszkolnego. 

§ 29. 

1. W Zespole na potrzeby realizacji zadań Przedszkola zatrudnia się następujących pracowników 

samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:  

1) pomoc nauczyciela, 

2) woźną oddziałową, 

3) konserwatora, 

4) sprzątaczkę. 

2. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania 

przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, wspomaganie w zapewnieniu 

bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

3. Szczegółowe zakresy czynności tych pracowników ustala dyrektor przedszkola. 

 

 

Rozdział VI 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI 

§ 30. 

1. Nauczyciele przedszkola i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania 

dzieci, nauczyciele: 
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1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat 

realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju 

i zachowania ich dziecka,  

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka, 

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną, 

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 

2. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie 

i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez: 

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,  

2) kartę pracy indywidualnej,  

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, 

4) diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego. 

3. Rodzice mają prawo do:  

1) porad pedagoga lub psychologa, 

2) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 

3) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie przedszkola, 

4) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach 

organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach 

wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości), 

5) konsultacji indywidualnych z wychowawcą, 

6) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy, 

7) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli 

i przedszkola, 

8) znajomości realizowanych programów i planów zajęć, 

9) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, 

10) pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także w rozpoznawaniu 

ich zainteresowań i uzdolnień, 

11) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, 

organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć, 

12) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych, 

13) wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku, 
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14) do uzyskania informacji w formie pisemnej (na tablicy ogłoszeń) od wychowawców na temat 

pojawiających się przypadków: choroby zakaźnej, wszawicy, świerzbu, kurzajek. 

4. Obowiązkiem rodziców jest: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu, 

2) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola, 

3) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, 

4) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie rówieśniczej w zakresie podstawowych 

czynności samoobsługowych, 

5) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce umożliwiające dziecku 

pełną aktywność na zajęciach, 

6) informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach 

mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną 

i emocjonalną, 

7) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka 

z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, 

8) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez nauczycieli oddziału przedszkolnego, 

9) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu 

zamieszkania, 

10) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń, w aplikacji mobilnej 

oraz na stronie internetowej, 

11) respektowania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, 

12) regularne dokonywanie płatności, 

13) informowania wychowawców o przypadkach pojawienia się u dziecka choroby zakaźnej, 

wszawicy, świerzbu, kurzajek, 

14) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu 

i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci bezpiecznych zachowań, a także wspólnego 

uzgadniania kierunku i zakresu działań wychowawczych. 

5. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez jej 

regulamin. 

§ 31. 

Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań 

z rodzicami: 

1) zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż trzy razy w roku, 
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a) zebranie ogólne na początku roku szkolnego - w trakcie którego dyrektor lub 

wychowawca zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na 

dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego 

(konkretnych oddziałów przedszkolnych), 

b) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy 

wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu 

rozwoju i propozycji działań wspomagających;   

c) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania 

przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka 

i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę. 

2) konsultacje indywidualne z nauczycielami, 

3) uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy 

przedszkola na dany rok szkolny, 

4) zajęcia adaptacyjne, 

5) informacje umieszczane w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej, 

6) wystawy prac plastycznych dzieci, 

7) konkursy rodzinne. 

 

 

Rozdział VII  

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA  

§ 32. 

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.  

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:  

1) do rozwoju swoich umiejętności odpowiednio do wieku i własnych możliwości, 

2) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę 

przed przemocą, 

3) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

4) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  

5) życzliwego, podmiotowego traktowania, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,  

7) przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze, 

8) swobody wyrażania myśli i uczuć, 
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9) sprawiedliwej, obiektywnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,  

10) pomocy w przypadku trudności rozwojowych, 

11) akceptacji takim jakim jest,  

12) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,  

13) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,  

14) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,  

15) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,  

16) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony. 

3. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w 

społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola 

na miarę własnych możliwości, 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych 

pracowników przedszkola,  

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, 

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu. 

4. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia 

przeciw nim pracowników przedszkola, rodzic zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi. 

§ 33. 

1. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko uczęszczające do przedszkola z listy 

wychowanków. 

2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy 

wychowanków przedszkola w przypadkach: 

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka 

w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni, 

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych 

dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu 

trybu postępowania.  

5. W przypadku skreślenia dziecka z listy przedszkolaków rodzice otrzymują pisemną informację 

wraz z uzasadnieniem. 

6. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
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7. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni.  

 

Rozdział VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 34. 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu i uchwala jego zmiany lub uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ 

nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor w ciągu 30 dni po nowelizacji statutu opracowuje tekst ujednolicony statutu. 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w sekretariacie oraz na stronie 

internetowej. 

6. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku. 
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