
Statut Przedszkola Samorządowego w Ostrówku 

Rozdział 1 

Podstawowe informacje o przedszkolu 

 

§ 1. 

Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o:  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);  

2) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Ostrówku;  

3) organie prowadzącym przedszkole – należy przez to rozumieć Gminę Klembów;  

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ostrówku 

będącego jednocześnie dyrektorem Zespołu Szkół; 

5) nauczycielu-wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece 

powierzono grupę w przedszkolu;  

6) pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika Zespołu Szkół 

niebędącego nauczycielem;  

7) wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne;   

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

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;   

9) statucie – należy przez to rozumieć statut Przedszkola Samorządowego w Ostrówku;  

10) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Przedszkola Samorządowego, w 

zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, o jakim jest mowa 

w art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

 

§ 2. 

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Samorządowe w Ostrówku, zwane dalej 

przedszkolem.  

3. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Warszawskiej 2 w Ostrówku.  

5. Organem Prowadzącym przedszkole jest Gmina Klembów z siedzibą przy ul. Żymirskiego 

38 w Klembowie a organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty.  

6. Przedszkole jest jednostką budżetową posiadającą wydzielony rachunek dochodów a 

obsługę finansowo-księgową zapewnia Centrum Usług Wspólnych mieszczące się przy ul. 

Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.  

 

§ 3. 

1. Przedszkole używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy.  

 

Rozdział 2 

Cele i zadania przedszkola 

 

§ 4. 



1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające z 

ustawy Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności w 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego, która wskazuje cel wychowania 

przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze oraz efekty realizacji zadań w postaci 

celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.  

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie 

jest realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia 

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na 

drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie dzieci osiągają dojrzałość do 

podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.  

3. Przedszkole realizuje w szczególności następujące zadania:  

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) 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 przyśpieszony. 

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

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

poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.  

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

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.  

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

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

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. 

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, prowadzące 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) Zasady promocji i ochrony zdrowia:  

a) Systematyczne oddziaływanie na świadomość dzieci oraz ciągła troska o kształtowanie i 

utrwalanie pożądanych nawyków i zachowań przy każdej okazji poprzez:  

− inspirowanie do podejmowania działań dotyczących dbałości o zdrowie własne i otoczenia; 

− kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych (mycie zębów, rąk i całego ciała, mycie 

owoców i rąk przed jedzeniem, samodzielne ubieranie się w zależności od pogody, 

stosowanie prostych form hartowania się, dbałość o czystość środowiska, ochrona zieleni itp.) 

− stawianie wymagań dotyczących: higieny osobistej, czystości wokół siebie, kultury 

korzystania z urządzeń sanitarnych, osiągania sprawności fizycznej typowej dla danego 

wieku, samodzielności, dbałości o zdrowie swoje i innych, radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach oraz wysiłku fizycznego;  

− powtarzanie werbalne i czynnościowe, zmierzające do utrwalenia pożądanych zachowań i 

nawyków prozdrowotnych, poprzez stawianie zadań, powtarzanie poleceń, egzekwowanie ich 

wykonania, informowanie, wyjaśnianie celowości podejmowanych działań.  

b) Planowe organizowanie sytuacji sprzyjających wytwarzaniu nawyków i zachowań 

prozdrowotnych poprzez:  

− organizowanie różnych form współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego (zabawy, 

gry, turnieje, mini-olimpiady, konkursy);  

− spotkania z policjantem, lekarzem, pielęgniarką, strażakiem – prelekcje, pogadanki, 

wywiady, pokazy;  

− organizowanie konkursów: plastycznych, sprawnościowych, wiedzy na określony temat;  

− prowadzenie kursów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;  

− organizowanie imprez rekreacyjno - sportowych i wycieczek;  

− wykorzystywanie środków audiowizualnych i różnorodnej literatury o tematyce zdrowotnej 

i innych form promocji i propagandy wizualnej np. plakaty, ulotki, wystawy itp.  

c) Organizowanie wzorcowego środowiska wychowawczego poprzez:  

− dbanie o estetykę i funkcjonalność otoczenia (budynek szkolny, boisko);  

− dbanie o meble dostosowane do potrzeb dzieci;  



− zapewnienie odpowiednich i bezpiecznych przyborów i przyrządów używanych na 

zajęciach kultury fizycznej, techniki i innych przedmiotów;  

− włączenie rodziców i dzieci do prac związanych z utrzymaniem i poprawą estetyki sali, 

należytym oświetleniem i wentylacją.  

d) Wprowadzenie zasad higieny pracy i życia w przedszkolu przez:  

− systematyczne prowadzenie urozmaiconych zajęć i zabaw;  

− odpowiedni dobór planu zajęć – przemienność wysiłku dziecka stosownie do pory dnia, 

tygodnia i planowej intensywności działań;  

− wprowadzenie elementów technik relaksacyjnych, redukujących stres i odprężających.  

4. Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:  

a) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej;  

b) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa 

oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju;  

c) rozwijanie wrażliwości moralnej;  

d) rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz budzenie aktywności twórczej;  

e) udzielanie i organizowanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz 

nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

f) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających 

dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”;  

g) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie rozpoznawania 

możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji, udzielanie dzieciom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

h) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.  

oraz zadania: - w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 5. 

1. Przedszkole organizuje i udziela pomoc psychologiczno – pedagogiczną.  

2. Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspieranie potencjału 

rozwojowego dziecka i stwarzanie mu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w 

życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.  

3. Nauczyciele mają obowiązek rozpoznania:  

a) indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;  

b) jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;  

c) czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.  

4. Nauczyciele i specjaliści po rozpoznaniu potrzeb dziecka, analizie opinii, orzeczenia lub 

obserwacji pedagogicznej w pierwszej kolejności zaspakajają indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne dziecka w trakcie bieżącej pracy z nim oraz przez zintegrowane 

działania nauczycieli.  

5. Zaspokojenie potrzeb dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną może 

ponadto odbywać się w formie:  

a) zajęć rozwijających uzdolnienia;  



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

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;  

c) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;  

d) porad i konsultacji.  

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

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy 

z dzieckiem i informują o tym innych nauczycieli. 

 

§ 6. 

1. Wychowawca grupy z nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów 

oraz bieżącej pracy z dzieckiem.  

2. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę grupy, że konieczne jest objęcie dziecka 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach wymienionych w § 5 przekazuje tę 

informację Dyrektorowi przedszkola.  

3. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w 

formach, o których mowa w § 5, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują 

wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka oraz 

przekazują je wychowawcy. 

 

§ 7. 

1. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz istotnych 

działaniach podjętych w ramach tej pomocy, wychowawca grupy informuje rodziców 

dziecka.  

2. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, Dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.  

3. W przypadku, gdy mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

przedszkolu nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka, Dyrektor przedszkola, za 

pisemną zgodą rodziców dziecka, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o 

przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu. 

 

§ 8. 

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.  

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:  

a) rodzica dziecka;  

b) Dyrektora przedszkola;  

c) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z 

dzieckiem;  

d) poradni;  

e) pracownika socjalnego;  

f) asystenta rodziny;  

g) kuratora sądowego;  



h) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży.  

3. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana również rodzicom 

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

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola. 

 

Rozdział 3 

Sposób realizacji zadań przedszkola 

 

§ 9. 

1. W celu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w 

wychowaniu i przygotowaniu go do nauki szkolnej, przedszkole:  

1) tworzy warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z 

uwzględnieniem możliwości rozwojowych wychowanków placówki;  

2) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji 

specjalistycznej;  

3) informuje na bieżąco rodziców o postępach dziecka;  

4) uwzględnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;  

5) uwzględnia propozycje dzieci w codziennym planowaniu przez nauczyciela zadań 

edukacyjnych;  

6) ustalając pracę pedagogiczną kieruje się zasadą wykorzystania w pracy metod 

aktywizujących wychowanków;  

7) stosuje formy pracy otwartej, organizując dzieciom stałe i czasowe kąciki zainteresowań; 

8) na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

9) przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizuje tok edukacji 

przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju 

fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.  

 

§ 10. 

1. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub 

doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:  

1) Dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Klembowie;  

2) Dyrektor przedszkola wspiera rodziców w załatwieniu spraw związanych z udzieleniem 

pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie;  

2. Przedszkole realizuje zadania poprzez:  

1) organizację oddziałów przedszkolnych 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,  

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

4) indywidualizację tempa pracy wobec dzieci o SPE, prowadzenie zajęć zgodnie z 

zaleceniami ppp lub innej specjalistycznej poradni,  

3. 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.  

4. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

5. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji 

przedszkolnej umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, 

umysłowego, emocjonalnego i społecznego. 

 

Rozdział 4 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie 

zajęć poza przedszkolem 

 

§ 11. 

Opieka: 

1) w przedszkolu wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę pracownika 

pedagogicznego;  

2) za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola niezależnie od 

zajmowanego stanowiska, zarówno w budynkach przedszkolnych, na placu zabaw, jak i w 

czasie wyjść poza teren przedszkola;  

3) przedszkole umożliwia ubezpieczenie grupowe od nieszczęśliwych wypadków wszystkim 

dzieciom. Ubezpieczenie to jest nieobowiązkowe. Decyzję o ubezpieczeniu dziecka 

podejmuje rodzic;  

4) szczegółowe zasady opieki lekarskiej, higieny i bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu 

określają odrębne przepisy;  

5) w przedszkolu nie są stosowane żadne zabiegi lekarskie z wyjątkiem pierwszej pomocy 

przedmedycznej;  

6) w przypadku choroby zakaźnej wychowanka rodzice są zobowiązani natychmiast 

zawiadomić o tym przedszkole, a Dyrektor służbę sanitarno – epidemiologiczną. Jeżeli służba 

sanitarno – epidemiologiczna uzna placówkę za epidemiologicznie zagrożoną, Dyrektor 

placówki bezzwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący. Dyrektor poucza szczegółowo 

rodziców o obowiązujących w tym zakresie przepisach, o konieczności akcji zapobiegawczej 

i przestrzeganiu zaleceń wynikających z przepisów Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej;  

7) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na 

zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieci; 8) dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela, 

który organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem wychowania 

przedszkolnego;  

9) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką 

osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;  

10) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów BHP, ppoż., 

przepisów ruchu drogowego;  



11) organizowanie zajęć poza terenem przedszkola musi odbywać się zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP;  

12) obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i 

przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi;  

13) organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i 

potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i 

umiejętności;  

14) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez przedszkole dzieciom podczas wycieczek i 

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

15) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, 

zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak 

psychicznym;  

16) nauczyciel zapewnia dzieciom miłą, serdeczną i troskliwą opiekę;  

17) nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, 

informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;  

18) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni im w tym 

czasie opiekę innego nauczyciela lub oddziałowej; 

19) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci;  

20) nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne, przebywające na terenie 

przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, 

zawiadomić dyrektora przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych; 

21) nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora 

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci;  

22) ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciel ma prawo odmówić dłuższej rozmowy z 

rodzicem lub udzielania dłuższej informacji o dziecku w czasie, gdy sprawuje opiekę nad 

grupą. Gdy istnieje potrzeba takiej rozmowy nauczyciel ma obowiązek umówić się z 

rodzicami w celu jej przeprowadzenia w terminie dogodnym dla obu stron. 

 

Rozdział 5 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub 

upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo 

 

§ 12. 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola:  

1) dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców, 

bądź inne osoby przez nich upoważniane, które odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w 

drodze do przedszkola i z przedszkola;  

2) rodzic obowiązany jest do złożenia pisemnych upoważnień osób odbierających dziecko z 

przedszkola;  

3) upoważnienie powinno być złożone przed rozpoczęciem roku szkolnego, nie później 

jednak niż w dniu 1 września;  



4) pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby pełnoletniej 

wskazanej przez rodziców;  

5) rodzice podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo 

dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważniona osobą;  

6) rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola ma obowiązek sprawdzić, czy dziecko 

nie przynosi ze sobą przedmiotów, zabawek, które mogą stanowić zagrożenie dla niego lub 

innych dzieci;  

7) osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka powinny być pełnoletnie;  

8) rodzice mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważnić określoną osobę do 

jednorazowego odbioru dziecka z placówki. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez 

udzielenie pisemnego pełnomocnictwa;  

9) dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu 

tożsamości; 10) nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko;  

11) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z 

przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;  

12) upoważnienie do odbioru dziecka jest skuteczne przez okres jednego roku szkolnego. 

Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione;  

13) nauczyciel nie może wydać dziecka osobom, z którymi dziecko nie chce odejść z 

przedszkola  lub które traktują dziecko w sposób naruszający jego godność;  

14) nauczyciel nie może wydać dziecka jeśli podejrzewa, że osoba odbierająca dziecko jest 

pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających, lub w innym stanie, który będzie 

wskazywać, że nie będzie mogła zapewnić bezpieczeństwa;  

15) o każdej odmowie nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora. W takiej sytuacji 

nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych mu w celu 

nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka;  

16) rodzice przyprowadzają dziecko do szatni i przekazują pod opiekę nauczycielowi w danej  

sali zajęć; 

17) rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe:  

18) rodzice, odbierając dziecko, przejmują opiekę nad dzieckiem z chwilą przywitania się z 

nim oraz pracownikiem przedszkola;  

19) dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach: 7.00 - 17.00;  

20) rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola; 

21) rodzice odbierają dzieci z poszczególnych sal zajęć i zgłaszają ten fakt  nauczycielowi; 

22) w przypadku odbierania dzieci z placu zabaw, rodzic lub osoba przez niego  

upoważniona, jest zobowiązana podejść do nauczyciela i poinformować go o odbiorze 

dziecka  z przedszkola;  

23) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe;  

24) dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny 17.00. W przypadku nie odebrania 

dziecka do godziny ustalonej, nauczyciel odpowiedzialny za dziecko jest zobowiązany:  

a) skontaktować się telefonicznie z rodzicami dziecka lub inną upoważnioną osobą, wskazaną 

w upoważnieniu;  

b) powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki;  



c) w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o 

miejscu pobytu rodziców, lub innych osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem 

w przedszkolu 1 godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji 

najbliższy komisariat Policji. 

 

Rozdział 6 

Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z 

rodzicami 

 

§ 13. 

Do form współpracy przedszkola z rodzicami należą:  

1) zebrania ogólne i grupowe;  

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielami, psychologiem, 

logopedą, terapeutami;  

3) zajęcia otwarte;  

4) kąciki dla rodziców;  

5) imprezy, uroczystości przedszkolne.  

2. Rodzice mają prawo do:  

1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;  

2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania ich 

dzieci;  

3) rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka;  

4) wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych;  

5) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na 

sprawy przedszkola;  

6) zapoznania się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale;  

7) wyrażania i przekazywania opinii i wniosków na temat pracy przedszkola Dyrektorowi, 

organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa, np. Radę 

Rodziców;  

8) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.  

3. Rodzice mają obowiązek:  

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i 

nie zaniedbywać ich;  

2) starać się wzmacniać wysiłki przedszkola ukierunkowane na wszechstronny rozwój 

wychowanków; 

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować nauczyciela 

wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka;  

4) angażować się, jako partnerzy, w działania przedszkola, aktywnego udziału w wyborach i 

współdziałaniu w Radzie Rodziców;  

5) informować nauczycieli i Dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i 

postępy dziecka;  

6) terminowo wnosić opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wg wysokości i zasad ustalonych 

przez organ prowadzący;  

7) przyprowadzać do przedszkola zdrowe dzieci;  



8) przestrzegać czasu pracy przedszkola;  

9) przestrzegać niniejszego statutu;  

10) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka. 

 

Rozdział 7 

Organy przedszkola oraz ich kompetencje i warunki współdziałania 

 

§ 14. 

1. Organami przedszkola są:  

1) Dyrektor przedszkola będący jednocześnie Dyrektorem Zespołu Szkół;  

2) Rada Pedagogiczna będąca jednocześnie Rada Pedagogiczną Zespołu Szkół;  

3) Rada Rodziców. 

2. Dyrektor jest nauczycielem posiadającym kompetencje i uprawnienia określone w ustawie 

oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych do nich.  

3. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, utworzonym zgodnie z art. 69 ustawy, 

posiadającym kompetencje i uprawnienia określone ustawie oraz innych przepisach i 

działającym na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.  

4. Rada rodziców jest organem przedszkola powołanym na podstawie art. 83 ustawy, 

działającym według przyjętego przez siebie regulaminu, posiadającym uprawnienia i 

kompetencje określone w art. 84 ustawy i innych przepisach.  

 

§ 15. 

1. Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania 

i opieki mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz rozwiązywania wszystkich 

istotnych problemów przedszkola.  

2. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i 

wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w 

granicach swoich kompetencji. 

3. Rodzice przedstawiają wnioski i opinie organom przedszkola – Dyrektorowi i Radzie 

Pedagogicznej. 4. Rada Rodziców przedstawia swoje wnioski i opinie Dyrektorowi 

przedszkola lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas 

protokołowanych posiedzeń tych organów.  

5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych 

organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej 

decyzji w terminie 7 dni. 

 

§ 16. 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia 

każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji: 

a. umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;  

b. zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o planowanych i 

podejmowanych działaniach i decyzjach;  

c. organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola.  



2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy 

kompetencji tych organów. 

 

Rozdział 8 

Organizacja przedszkola 

 

§ 17. 

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:  

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj i 

czas ich pracy;  

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej 

podstawie programów wychowania przedszkolnego.  

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w 

zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.  

3. Rada Pedagogiczna ma prawo przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od 

potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.  

4. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.  

5. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje 

Dyrektor przedszkola.  

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

znajdujące się w zestawie programów wychowania przedszkolnego.  

7. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo – 

opiekuńczo – dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb 

przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone 

przez Dyrektora przedszkola i znajdują się w wykazie programów dopuszczonych w danym 

roku szkolnym.  

8. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zatwierdza do realizacji zestaw 

programów wychowania przedszkolnego.  

9. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.  

10. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie 

grupowym, zespołowym i indywidualnym.  

11. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości 

narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych 

powinien wynosić:  

1) z dziećmi w wieku 2,5, 3 – 4 lat – około 15 minut;  

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

12. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z zainteresowaniami dzieci.  

13. Przedszkole organizuje dla dzieci następujące zajęcia: religię, zabawy muzyczno-

ruchowe, język angielski, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami gimnastyki 

korekcyjnej, zajęcia przyrodnicze, zajęcia muzyczne oraz zajęcia specjalistyczne: zajęcia 

korekcyjno – kompensacyjne i zajęcia logopedyczne prowadzone indywidualnie.  

 

 



§ 18. 

1. Uczestnictwo dzieci w zajęciach religii odbywa się po złożeniu oświadczenia woli 

rodziców.  

2. Dzieciom nie uczęszczającym na zajęcia religii organizuje się opiekę pedagogiczną.  

3. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych 

przez właściwe władze kościelne, związki wyznaniowe.  

4. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami, wcześniej ustalając z 

Dyrektorem przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania.  

5. Nauczyciel religii odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć, a zajęcia umieszczone są 

w ramowym rozkładzie dnia.  

 

§ 19. 

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, dostosowanych do oczekiwań rodziców.  

2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:  

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów;  

2) następujące pory posiłków: śniadanie – 9.00-9.30, obiad – 12.00-13.00, podwieczorek – 

14.30-15.00. 

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 w ciągu dnia.  

 

§ 20. 

1. Przedszkole do realizacji celów statutowych posiada następujące pomieszczenia: trzy sale 

dydaktyczne z odpowiednim wyposażeniem, korytarz, szatnię, pomieszczenia gospodarcze i 

sanitarne oraz plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem.  

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w 

pomieszczeniach przedszkola i na placu zabaw.  

3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie pomieszczeń jest Dyrektor, który składa tę 

odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno – 

obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.  

4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor 

przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa.  

 

§ 21. 

 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacji przedszkola.  

2. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez 

zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu przedszkole.  

3. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola.  

 



§ 22. 

1. Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.  

2. Dyrektor przedszkola stwarza warunki do działalności stowarzyszeń, organizacji i 

wolontariuszy, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

placówki.  

 

Rozdział 9 

Czas pracy przedszkola 

 

§ 23. 

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

organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Radą Rodziców:  

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin;  

2) przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku;  

3) rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia każdego roku;  

4) przerwa wakacyjna wykorzystywana jest na:  

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych;  

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.  

2. Dniami wolnym od pracy z wychowankami w przedszkolu są dni ustawowo wolne od 

pracy oraz inne ustalone przez odpowiedniego ministra.  

3. Dodatkowe dni wolne od pracy ustala organ prowadzący przedszkole stosownie do potrzeb 

środowiska.  

4. W okresach obniżonej frekwencji (dyżur wakacyjny, wzmożone zachorowania dzieci) 

przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.  

5. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każdej z nich.  

 

Rozdział 10 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia 

 

§ 24. 

1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę 

Gminy Klembów wraz ze sposobem jej wykonania:  

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku 

przedszkolnym;  

2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki 

żywieniowej;  

3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków:  

a) śniadanie;  

b) śniadanie, obiad;  

c) śniadanie, obiad, podwieczorek;  

d) obiad, podwieczorek.  

2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani 

są do uiszczenia opłat za żywienie dziecka w przedszkolu do 10 każdego miesiąca.  



3. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. 

 

Rozdział 11 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola 

 

§ 25. 

1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami i pracownikami 

niepedagogicznymi regulują odrębne przepisy. 

2. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz Dyrektor, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych.  

3. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:  

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy;  

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;  

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;  

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych;  

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;  

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.  

 

§ 26. 

 1. Nauczyciel 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.  

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale 

przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.  

3. Nauczyciel wnioskuje do Dyrektora o dopuszczenie do użytku program wychowania 

przedszkolnego i realizuje go samodzielnie, bądź we współpracy z innymi nauczycielami:  

1) przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków;  

2) realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania 

dzieci.  

4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną i innymi instytucjami specjalistycznymi.  

5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.  

6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.  

7. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z wychowankami, nauczycieli zatrudnionych w 

pełnym wymiarze zajęć wynosi 25 godzin.  

8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony Dyrektora przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym 

zakresie placówek i instytucji oświatowo – wychowawczych. 



9. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu 

wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy.  

10. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  

11. 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 wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego;  

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

ich wyposażenia;  

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania 

przedszkolnego.  

12. Inne zadania nauczycieli:  

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;  

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;  

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno -

pedagogiczną, zdrowotną i inną;  

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia 

zawodowego;  

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę 

pomieszczeń;  

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;  

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem 

prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących 

dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć 

otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, 

wspólnego świętowania oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani 

rodzice;  

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

10) realizacja zaleceń Dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących;  

11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej;  

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

turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;  

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa;  

14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-

dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji 

dotyczących dzieci;  

15) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych;  



16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej;  

17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu 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;  

18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi 

programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy;  

19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw;  

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady 

Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,  

21) udział w pracach zespołów powoływanych przez Dyrektora przedszkola;  

22) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z 

bieżącej działalności placówki. 

 

§ 27. 

Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:  

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

stanu mowy dziecka;  

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

zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;  

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;  

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

§ 28. 

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

nauczyciele:  

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. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym 

oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.  

 

§ 29. 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni na stanowiskach pracowników 

obsługi.  

2. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, pracowników niepedagogicznych 

oraz ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy oraz ich zakresy czynności.  

 



Rozdział 12 

Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może 

skreślić dziecko z listy wychowanków 

 

§ 30. 

1. Wychowanek przedszkola ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo, 

ochronę przed przemocą,  

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej i własnego tępa rozwoju,  

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, 

religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,  

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,  

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,  

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.  

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:  

1) akceptacji takim jakim jest,  

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,  

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,  

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

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,  

6) wypoczynku jeśli jest zmęczony,  

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,  

8) zdrowego jedzenia.  

4. 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.  

5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego 

wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców 

zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola. 

 

§ 31. 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z 

listy przedszkolaków w n/w przypadkach:  

1) zaleganie rodziców z odpłatnością za przedszkole, powyżej 2 okresów płatności;  

2) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w 

przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni;  

3) powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców rozkładu dnia w przedszkolu 

(godziny przyprowadzania i odbierania dziecka); 



 4) częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego 

w przedszkolu trybu postępowania.  

2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje 

zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:  

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie 

zajęć indywidualnych i grupowych;  

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna;  

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach;  

4) rozmowy z dyrektorem.  

3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach 

dokonuje Dyrektor stosując poniższą procedurę: 

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za 

potwierdzeniem odbioru,  

2) wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności,  

3) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje Dyrektora, pedagoga z 

rodzicami,  

4) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych,  

5) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i 

powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,  

6) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,  

7) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.  

4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji 

administracyjnej.  

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od 

jej otrzymania do Organu Prowadzącego tj. Wójta Gminy Klembów. 

 

Rozdział 13 

Postanowienia końcowe 

 

§ 32. 

1. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Zasady prowadzenia przez przedszkole gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.  

 

§ 33. 

1. Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna, która może zasięgać przed ich 

uchwaleniem opinii rady rodziców.  

2. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące 

tych spraw odrębne przepisy. 

 

 

 


