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Rozdział I     

Podstawowe informacje o przedszkolu 

 

  § 1 

 

1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Miejskie nr 6 w Lublińcu. 

2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Droniowickiej 27 w Lublińcu. 

3. Przedszkole używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Przedszkole prowadzi oraz przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją 

kancelaryjną na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

5. Obsługę finansową i księgową Przedszkola prowadzi Centrum Usług Wspólnych  

w Lublińcu. 

 

§ 2 

 

1. Przedszkole jest placówką o charakterze publicznym. 

2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Lubliniec z siedzibą w Lublińcu  

przy ul. Ignacego Paderewskiego 5.  

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty. 

4. Przedszkole wydaje Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole 

Podstawowej, duplikaty i kopie Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki  

w Szkole Podstawowej oraz inne druki i dokumenty na zasadach określonych 

 w przepisach prawa oświatowego. 

5. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą 

kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych dzieci  

oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych przedszkola, na zasadach 

i warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

6. W przedszkolu za zgodą i na zasadach określonych przez Dyrektora działalność mogą 

prowadzić: 

1) Związek Harcerstwa Polskiego; 

2) Polski Czerwony Krzyż; 

3) Przedszkolne Koło Przyjaciół Zwierząt; 

4) Przedszkolny Klub Wolontariusza. 

7. Z sali rytmiczno – ruchowej przedszkola, po zaspokojeniu potrzeb przedszkola, mogą  

za zgodą Dyrektora i na określonych przez niego warunkach korzystać: 

1) Stowarzyszenia; 

2) kluby sportowe; 

3) osoby prywatne.  

 

§ 3 

 

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie nr 6 w Lublińcu; 
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2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

przedszkola; 

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

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 

§ 4 

 

1. Przedszkole Miejskie nr 6 jest przedszkolem wielooddziałowym: 

1) przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych; 

2) przedszkole mieści się w dwupiętrowym budynku z dwoma wejściami; 

     posiada 5 sal dydaktycznych oraz salę rytmiczno - ruchową, stołówkę, 6 łazienek  

    oraz wyposażony plac zabaw. 

2. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach od 6:00 do 16:30 – to jest  

10,5 godziny dziennie, 

1) na wniosek rodziców organ prowadzący przedszkole w porozumieniu                      

z Dyrektorem przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może 

wyrazić zgodę na przedłużenie czasu pracy placówki powyżej 10,5 godzin 

dziennie. 

3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni  

w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych corocznie w arkuszu 

organizacyjnym przedszkola; dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni 

ustawowo wolne od pracy. 

4. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się  

w godzinach od 8:00 do 13:00. 

5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 

wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.  

7. Przerwę w działalności przedszkola ustala organ prowadzący na wspólny wniosek 

Rady Rodziców i Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu. 

 

 

Rozdział II   

Cele i zadania przedszkola 

 

§ 5 

 

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

wychowania przedszkolnego. 

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju 

dziecka. 

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje: 



5 

 

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 przyspieszony, 

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) promowanie ochrony zdrowia, 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, wspólnie 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 rozwijanie 

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, prowadzących 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 
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16) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, 

17) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego, 

18) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

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

rozwojowych dziecka oraz indywidualnych wniosków rodziców, 

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

oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego, 

3) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

5. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki  

i zakres zadań realizowanych w przedszkolu, 

2) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu 

wczesnej interwencji specjalistycznej. 

6. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

1) udzielana w przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na wspieraniu 

rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                     

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci. 

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

przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju 

fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. 

8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

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

zajęć poza terenem przedszkola, 

2) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym, 

3) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

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

pisemnie przez nich osobę dorosłą, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

10. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:  

1) pomieszczenia do nauczania, wychowania i opieki: 

a) 5 sal zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

b) salę rytmiczno- ruchową, salę interaktywną, bibliotekę, zimowy plac zabaw, salę 

plastyczną, salę do pracy specjalistycznej, stołówkę, 

2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, 

3) pomieszczenia sanitarno – higieniczne i szatnię, 

4) plac zabaw, 

5) archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku. 

11. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest  Dyrektor, który składa tę  

     odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno- 

     obsługowych, 
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1) szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor 

przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Rozdział III 

Organy przedszkola i ich kompetencje 

 

§ 6 

 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców. 

 

Dyrektor przedszkola 

 

1. Kompetencje Dyrektora:  

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  

i pracowników obsługi oraz administracji, 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu 

nauczycieli, 

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach 

kompetencji stanowiących, 

6) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa  

i powiadamia o tym stosowne organy,  

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola, 

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne 

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole, 

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

10) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, 

11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych, 

12) stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza  

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej przedszkola, 

13) Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy 

wychowanków, w przypadkach określonych w niniejszym statucie, decyzja  

o skreśleniu podejmowana jest na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

2. Zadania Dyrektora: 
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1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia 

Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego,  

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola, 

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, 

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli,  

5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola, 

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie 

bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także 

bezpiecznych i higienicznych warunków oraz określenie kierunków ich poprawy, 

7)  ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców, 

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu, 

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, 

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi  

i kontrolującymi, 

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli  

oraz innych pracowników przedszkola,  

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom, 

13) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

14) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, 

15)  wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli 

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 

16)  dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego, 

17)  powiadomienie Dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu 

przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego  

3. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych: 

1) wykonuje uchwały Rady Gminy w zakresie działalności przedszkola, 

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom  

i ich rodzinom, 

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy. 

 

 

§ 7 

 

Rada Pedagogiczna   

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe 

zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w przedszkolu. 

3. Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być: 
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1) Dyrektor, 

2) członkowie Rady Pedagogicznej (co najmniej 1/3 członków Rady), 

3) organ prowadzący, 

4) organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele 

organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca 

metodyczny i inni. 

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania, zgodnie z regulaminem rady. 

6. Obecność na posiedzeniu Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. 

7. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność na spotkaniach Rady Pedagogicznej są 

zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają 

stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności 

wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę  

za usprawiedliwiające. 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów. 

9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków 

lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

10. Członkowie zobowiązani są do wykonywania prawomocnych uchwał Rady 

Pedagogicznej zgodnie z ustaloną treścią i terminami. 

11. Do kompetencji  Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,  

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

4) uchwalenie statutu przedszkola, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

w celu doskonalenia pracy przedszkola.  

12. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego 

rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając 

potrzeby i zainteresowania dzieci, 

2) projekt planu finansowego przedszkola,  

3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola, 

5) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 

na szczeblu Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej itp., 

6) pracę Dyrektora w związku z oceną jego działalności zawodowej, 
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7) programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich przez Dyrektora. 

13. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola 

oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej. 

14. Rada Pedagogiczna opracowuje procedury w celu wyznaczenia sposobu działania             

w określonych sytuacjach.  

15. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Lubliniec  

o odwołanie z funkcji Dyrektora. 

16. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej  

na stanowisko Dyrektora przedszkola. 

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

co najmniej połowy jej członków.  

18. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który znajduje się w zestawie 

procedur i regulaminów Przedszkola Miejskiego nr 6. 

19. Członkowie Rady Pedagogicznej tworzą zespół działający w ramach 

Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 

 

§ 8 

 

Rada Rodziców   

 

1. Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu jest organem kolegialnym 

przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału. 

3.  Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. 

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

i placówek, ustalać zasady i zakres współpracy. 

5. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora przedszkola. 

6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydawania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności rady.  

7. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia 

jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci. 

8. Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań  

na dzieci przez rodzinę i przedszkole. 

9. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami  

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki. 

10. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców, 

2) uchwalenie statutu przedszkola lub wnoszonych do niego zmian, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania przedszkola, jeśli organ prowadzący zalecił jego przygotowanie, 
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4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola, 

5) opiniowanie oceny pracy nauczyciela, 

6) przedstawienie swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela  

za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej 

ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, 

7) opiniowanie zgody Dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń, organizacji  

 na terenie przedszkola. 

 

§ 9 

 

Zasady współdziałania organów  

 

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. 

2. Organy przedszkola są zobowiązane do współpracy, tworzenia dobrego klimatu, poczucia 

współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania 

przedszkola. 

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

kompetencje oraz zasadę współpracy. 

4. Organy przedszkola mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące 

wszystkich spraw przedszkola. 

5. Organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach. 

6. Organy mogą zapraszać przedstawicieli innych organów na swoje posiedzenia  

w celu: 

1) zorganizowanego współdziałania w realizacji rocznego planu pracy, 

2) zasięgnięcia opinii innego organu w sprawie organizacji imprez,  

3) organizacji pracy placówki i prawidłowego funkcjonowania przedszkola, 

4) bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych  

i planowanych działaniach lub decyzjach. 

7. Organy zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się         

z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji. 

8. Wszelka wymiana informacji między Dyrektorem, a Radą Pedagogiczną i innymi 

organami dokonuje się poprzez: 

1)   zeszyt zarządzeń i komunikatów (kurendę), 

2)   rozmowę, 

3)   informacje na gazetce w pokoju nauczycielskim, 

4)   pocztę elektroniczną, 

9. Komunikaty i informacje dla rodziców, umieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń,  

na stronie internetowej placówki oraz poprzez mobilną aplikację Classdojo. 

 

§ 10 

 

Tryb rozwiązywania konfliktów między organami    
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1. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy 

kompetencji tych organów.  

2. W przypadku trudności w rozwiązaniu sporu pomiędzy organami przedszkola,  

do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję w składzie: 

1) trzech członków Rady Pedagogicznej, 

2) trzech członków Rady Rodziców, 

3) Dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji. 

3. Komisja podejmuje decyzję w trybie głosowania. Od decyzji komisji przysługuje prawo 

odwołania do właściwych organów (organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny). 

 

 

Rozdział IV  

Organizacja przedszkola 

 

§ 11 

 

 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 

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

i czas ich pracy;  

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych 

prowadzonych przez przedszkole; 

 

§ 12 

Praca wychowawczo-dydaktyczna   

 

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w przedszkolu poprzez uczestnictwo 

wszystkich dzieci w zajęciach grupowych oraz poprzez zajęcia indywidualne stymulujące 

lub terapeutyczno – reedukujące. 

 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu 

o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone  

do użytku przez Dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego. 

 3.  Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi przedszkola program 

wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program może obejmować treści 

nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego i powinien być dostosowany do potrzeb  

i możliwości dzieci. Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej i następnie dopuszcza 

program do użytku w przedszkolu zgodnie z obowiązującą Ustawą o systemie oświaty. 

 4.  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 do użytku przez Dyrektora. 
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 5. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację 

pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych     

i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne 

przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / diagnoza przedszkolna / 

 6. Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą 

sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane  

i niekierowane. 

 7. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki  w przedszkolu wynosi 60 minut. 

Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie 

grupowym, zespołowym i indywidualnym. 

 8. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców zajęcia z religii. 

1) dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na ich udział w zajęciach religii, na czas 

trwania zajęć przebywają w innej grupie. 

 9. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się w sali zajęć poszczególnych grup, ponadto 

zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący. 

 10. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywa się na zasadach określonych  

w Prawie Oświatowym i Rozporządzeniu MEN. 

 11. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winne posiadać stosowne kwalifikacje. 

 12. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb: 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia. 

2) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje 

społeczno – emocjonalne, zajęcia logopedyczne, inne zajęcia o charakterze 

terapeutycznym, 

3) zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, 

4) porady i konsultacje. 

 13. Sposób prowadzenia przez przedszkole dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej  i opiekuńczej  jest  zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem MEN.  

 14. Nauczyciele, specjaliści prowadzący zajęcia zobowiązani są do systematycznego 

prowadzenia dziennika zajęć. 

 

§ 13 

 

1. Przedszkole korzysta ze wsparcia poradni psychologiczni – pedagogicznej w zakresie 

doskonalenia kompetencji pedagogicznych nauczycieli. 

2. Przedszkole korzysta z pomocy poradni w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych na zasadach współpracy uzgodnionych między 

przedszkolem  a poradnią. 

3. Przedszkole tworzy warunki do indywidualnych i zbiorowych spotkań rodziców  

z pracownikami poradni mających na celu wsparcie rodziców w procesie 

wychowawczym i dydaktycznym. 
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4. Po uzyskaniu zgody rodziców oraz  uzgodnieniu terminu, przedszkole umożliwia 

pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzenie obserwacji  

w naturalnym środowisku dziecka.  

 

§ 14 

 

Organizowanie  pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom 

uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na 

wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 

rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy 

dzieciom. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka  

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w placówce, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. 

4. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika  

w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji, 

5) ze szczególnych uzdolnień, 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 

8) z choroby przewlekłej, 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10) z niepowodzeń edukacyjnych, 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  

za granicą. 

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

1) rodziców dziecka, 

2) nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,  

3) Dyrektora przedszkola 

4) poradni, 

5) pracownika socjalnego, 

6) asystenta rodziny, 
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7) kuratora sądowego. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele 

oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci 

pedagogiczni. 

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

pracy z dzieckiem 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) zintegrowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, 

4) porad i konsultacji . 

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

10. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

11. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć  nie  

może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione 

potrzebami dzieci.  

12. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

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

1) rodzicami uczniów, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi  

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

14. Przedszkole w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej:  

1) organizuje współpracę rodziców z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,          

      a także innymi wyspecjalizowanymi instytucjami, w procesie diagnostycznym      

      i postdiagnostycznym, w szczególności poprzez: 

a) oceny funkcjonowania dzieci, 

b) określanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci 

i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, 

c) ustalanie efektów działań podejmowanych w celu poprawy ich funkcjonowania, 
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d) planowanie dalszych działań, 

2) organizuje wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i rodziców dzieci ze strony poradni 

psychologiczno – pedagogicznej oraz placówki doskonalenia nauczycieli w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

15. Rodzice współpracują z nauczycielami, specjalistami i poradnią psychologiczno- 

-pedagogiczną przez cały okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-  

-pedagogicznej. 

16. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora. 

17. Dyrektor organizuje wspomaganie przedszkola, w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu  i przeprowadzeniu 

działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno -

pedagogicznej. 

18. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć koordynatora ds. udzielania pomocy 

psychologicznej. 

19. Zadaniem powołanego koordynatora jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, współpraca z Dyrektorem, nauczycielami, 

specjalistami, a także z poradnią psychologiczno - pedagogiczną lub inną instytucją           

w zakresie organizowania i udzielania pomocy. 

21. Szczegółowe zasady organizowania, udzielania, monitorowania pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej określa procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej  

w przedszkolu. 

22. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

23. Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu pomocy psychologiczno 

-pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które 

mogą naruszać dobra osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup    

i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, a także innych osób które uczestniczą  

w spotkaniach zespołu. 

 

§ 15 

 

1. Do zadań nauczycieli i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności: 

3) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci, 

4) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci; 

5) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

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

uczestnictwo w życiu przedszkola, 

6) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci    

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania, 

7) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,                   

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń             

w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu 

przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania 

dziecka i planowania dalszych działań.  
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2. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu 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 dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, 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, 

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 i innych specjalistów:  

a)w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,  

a) w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

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 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:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

szkoły i placówki,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

4. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 
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1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu 

rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań 

terapeutycznych, 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo  

w życiu przedszkola, 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym, 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci, 

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier                   

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo          

w życiu przedszkola, 

b) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§ 16 

 

Organizowanie  indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

 

1. Przedszkole może organizować indywidualne przygotowanie przedszkolne dzieciom 

objętym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, o ogólnie obniżonym poziomie 

funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu uniemożliwiającą  

lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale  

lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych  

w porozumieniu z organem prowadzącym. 

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony wskazany  

w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego wydanym przez Publiczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. 

3. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający 

wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.   

4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzone są przez nauczyciela 

lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. 

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu 

dziecka, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa  

w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, u rodziny zastępczej, 

w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej.   

6. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie 

od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania 
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przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków      

w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego . 

7. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, w ciągu co najmniej 2 dni. 

8. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka, integracji ze środowiskiem 

przedszkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola, nauczyciele prowadzący 

odpowiednio zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują 

funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu 

przedszkolnym. 

9. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli  

z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, podejmuje działania umożliwiające 

kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym z dziećmi 

odpowiednio w oddziale przedszkolnym. 

10. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których 

stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, Dyrektor- 

w ramach ww. działań - organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu 

przedszkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych 

oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego.  

11. Dzieci objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczą  

w ww. formach zajęć poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć nauczania 

indywidualnego.   

12. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia 

lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej poprawie 

i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola, Dyrektor zawiesza organizację 

odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego na okres wskazany  

w zaświadczeniu lekarskim.  

13. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia 

lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie  

do przedszkola, Dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, 

który wydał orzeczenie i organ prowadzący przedszkole. 

 

§ 17 

 

Organizowanie indywidualnej ścieżki kształcenia 

1. Przedszkole może organizować zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia dla dzieci 

realizujących roczne przygotowanie szkolne, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale 

ze względu na: 

1) istotne trudności w funkcjonowaniu przedszkolnym, 

2) czasową lub przewlekłą chorobę, 

3) zaburzenia w zachowaniu, uniemożliwiającymi realizację zadań w dużym zespole, 

4) zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym, 
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nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie 

 z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania  

do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

2. Adekwatnie do rozpoznanych potrzeb i ograniczeń dziecko może realizować część zajęć 

edukacyjnych z grupą przedszkolną, a pozostałe, te które z różnych powodów sprawiają 

mu trudności, w formie indywidualnej. 

3. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, 

w której znajduje się uzasadnienie potrzeby objęcia dziecka pomocą w tej formie. 

Wniosek o wydanie opinii w sprawie zorganizowania zindywidualizowanej ścieżki 

składają w poradni rodzice dziecka. 

4. Do wniosku o wydanie opinii dołącza się dokumentację określającą:  

1) trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, 

2) w przypadku dziecka obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan 

zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu 

oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału dziecka w zajęciach wychowania 

przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym, 

3) w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola – opinię nauczycieli  

i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, o funkcjonowaniu dziecka 

w przedszkolu . 

5. Dyrektor na wniosek rodziców ustala, z uwzględnieniem zaleceń z opinii, tygodniowy 

wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych, prowadzonych 

indywidualnie z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

6. Zindywidualizowanej ścieżki przedszkole nie organizuje dla dzieci objętych kształceniem 

specjalnym oraz indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym. 

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką 

podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu. 

 

§ 18 

 

Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

 

1. Przedszkole nie spełnia kryteriów niezbędnych do organizacji zajęć z zakresu wczesnego 

   wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu.  

   Podstawa prawna: 

 art. 127 ust. 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U.           

z 2018 poz. 996 ze zm.), 

 § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w 

sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1575 ze zm.), 

 § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635). 
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§ 19 

 

Organizowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością 

 

1. Przedszkole może organizować kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

1) niesłyszących,  

2) słabosłyszących,  

3) niewidomych,  

4) słabowidzących,  

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

6) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

2. Dyrektor przedszkola ustala zajęcia, które, ze względu na indywidualne potrzeby 

edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, prowadzą lub w których uczestniczą nauczyciele 

 i specjaliści, posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. 

3. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, w ramach pracy zespołu  

dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:  

1) opracowują indywidualny program edukacyjno –terapeutyczny (IPET),  

2) dokonują okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia  

oraz w miarę potrzeby modyfikują IPET. 

4. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli Publiczna 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże,  

że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.  

5. Za zgodą  na finansowanie przez organ prowadzący, przedszkole może tworzyć oddziały 

integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem. 

6. Decyzje o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja rekrutacyjna  

lub Dyrektor przedszkola, po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz szczególnym zwróceniu 

uwagi na to czy:  

1) rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka 

niepełnosprawnego, 

2) istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich nauczycieli  specjalistów. 

7. W przypadku nieujawnienia bądź nieudokumentowania przez rodziców faktu 

niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do przedszkola, na wniosek 

nauczyciela oddziału i Rady Pedagogicznej, Dyrektor za zgodą rodziców może skierować 

dziecko do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej  

w celu wydania orzeczenia w sprawie:  

1) przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka od przedszkola z podaniem uzasadnienia                            

(wskazania lub przeciwwskazania w typowej grupie przedszkolnej), 

2) wskazania potrzeby zorganizowania indywidualnego nauczania szczególnie dzieciom 

pięcioletnim i sześcioletnim w warunkach przedszkolnych. 
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§ 20 

 

Ramowy rozkład dnia  

 

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 nauczania, wychowania i opieki, 

potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów 

dziecka). 

2. Nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem przedszkolnym, ustalają 

dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby rozwojowe  

i zainteresowania dzieci oraz specyfikę pracy tego oddziału. 

3. Ramowy rozkład dnia obejmuje: 

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

2) pory posiłków, 

3) zajęcia z religii. 

4. Ramowy rozkład dnia określa organizację pracy w ciągu dnia – wykorzystanie czasu 

pobytu dziecka na wspieranie rozwoju podczas zajęć, w tym zwrócenie uwagi na 

realizację  programu wychowania przedszkolnego w czasie sytuacji kierowanych oraz 

poza zajęciami w czasie sytuacji  niekierowanych jak również podczas posiłków, 

wycieczek, spacerów, zabawy swobodnej. 

5. Realizacja podstawy programowej trwa od godziny 8 do 13. 

6. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia. 

 

§ 21 

 

Arkusz organizacji przedszkola  

 

 1. Arkusz organizacji  przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania 

i opieki w danym roku szkolnym. 

 2. Arkusz organizacyjny opracowuje Dyrektor każdego roku uwzględniając przepisy 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

 3. Arkusz organizacji przedszkola opiniuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, zatwierdza 

organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor przedszkola,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.  

 5. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 

1) czas pracy przedszkola, 

2) czas pracy poszczególnych oddziałów, 

3) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, 

4) liczbę oddziałów, 

5) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach, 
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6) tygodniowy wymiar zajęć z religii, 

7) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach, stopniu awansu, 

8) liczbę pracowników administracji, obsługi oraz etatów przeliczeniowych, 

9) ogólną liczbę godzin edukacyjnych lub liczbę godzin pracy, finansowanych  

ze środków przydzielonych przez Organ prowadzący przedszkole, w tym  liczbę 

godzin realizowanych w  ramach godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 22 

Funkcjonowanie przedszkola  

 

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący na 

wniosek Dyrektora oraz Rady Rodziców. 

2. Przedszkole otwarte jest w godzinach 600 – 1630 tj. 10,5 godziny dziennie. Dzienny czas 

otwarcia przedszkola w danym roku szkolnym ujęty jest w arkuszu organizacyjnym, na 

wniosek Dyrektora. 

3. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  

4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z posiłków. Z wyżywienia mogą również 

korzystać pracownicy przedszkola, wnosząc obowiązującą opłatę.  

 

§ 23 

 

Zasady odpłatności za przedszkole  

 

1. Przedszkole nie pobiera opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z uchwałą podjętą 

przez Radę Miejską w Lublińcu. 

2. Przedszkole pobiera opłaty za korzystanie z posiłków. Szczegółowe zasady oraz terminy 

odpłatności określone są w umowie o świadczenie usług w przedszkolu prowadzonym 

przez Gminę Lubliniec pomiędzy Dyrektorem przedszkola, a rodzicami dziecka, 

sporządzonej na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu.  

 

§ 24 

 

Zadania związane z bezpieczeństwem  

 

1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci 

odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył prowadzenie oddziału 

w godzinach określonych harmonogramem. 

2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch 

nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 

3. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu woźne „oddziałowe” min. wspierają nauczycieli 

w sprawowaniu opieki nad dziećmi, pomagają dzieciom w czynnościach 

samoobsługowych w ciągu całego dnia. 

4. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu wszystkie drzwi do budynku są zamknięte.  
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5. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy dyżur w holu przedszkola 

oraz 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. 

6. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +18º C.  W przypadku 

niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, Dyrektor przedszkola 

zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole. 

7. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) ilość opiekunów 

uwarunkowana jest specyfiką zajęć, imprez i wycieczek oraz warunkami w jakich będą się 

odbywać. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek  

z określeniem miejsca. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z Regulaminem 

spacerów i wycieczek przedszkola. 

8. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów 

odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni 

pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie  

z zasadami bezpieczeństwa.  

9. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. 

10. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu 

podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie 

dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. 

11. W miejscach wyznaczonych do prowadzenia ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza 

się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu 

sportowego. 

12. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych tj. religii lub zajęć prowadzonych przez 

specjalistów w ramach udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi 

powierza się osobom prowadzącym poszczególne zajęcia.  

13. W trakcie zajęć dodatkowych odpłatnych, prowadzonych na terenie placówki w danym 

roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się osobom prowadzącym poszczególne 

zajęcia zgodnie z Regulaminem Przedszkola Miejskiego nr 6  Lublińcu w sprawie 

organizowania zajęć dodatkowych płatnych.  

14. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, Dyrektorem i pozostałymi 

pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu 

w przedszkolu poprzez: 

1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie 

o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka, 

2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców  

do odbioru dziecka, 

3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych  

w domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań. 

15. Pracownicy przedszkola nie przekazują telefonicznie istotnych informacji dotyczących 

dziecka (rozwój dziecka, zachowanie, sytuacja środowiskowa/rodzinna dziecka). 

16. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.. 
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17. Rodzice nie mają obowiązku ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne. 

18. Rada Rodziców podejmuje decyzje o wyborze firmy ubezpieczeniowej lub upoważnia 

Dyrektora, aby działał w ich imieniu. 

19. Ubezpieczenie NNW jest umową (polisą) zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową,  

a rodzicem dziecka. 

20. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, opiekunowie prawni na początku 

każdego roku szkolnego. 

21. Każdy pracownik przedszkola zobligowany jest do udzielania pierwszej pomocy.  

22. W przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka w przedszkolu wszyscy pracownicy 

przedszkola zobowiązani są do podjęcia odpowiednich działań zgodnie z Procedurą 

postępowania podczas wypadku. 

23. Dzieci przyprowadzane do przedszkola powinny być zdrowe. W przypadku 

przyprowadzenia dziecka chorego, nauczyciele mogą nie wyrazić zgody na jego 

pozostawienie w przedszkolu, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu 

dziecka w przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka 

niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do 

przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. 

24. Zasady obowiązujące nauczycieli w przypadku choroby dziecka podczas jego pobytu  

w przedszkolu określa: Procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli  

w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Lublińcu oraz Procedura postępowania podczas 

stwierdzenia u dziecka wszawicy 

25. Poza przypadkiem podawania leków dzieciom przewlekle chorym,  nauczyciele  

nie podają leków w innych sytuacjach, np. leków przeciwbólowych, syropów, witamin, 

antybiotyków. 

26. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez 

dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić wydarzenia o charakterze publicznym, 

sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia, zajęć, 

uroczystości, imprez otwartych itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje 

dyrektor. 

27. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez 

rodziców wizerunków dzieci lub innych osób uczestniczących w wydarzeniu, o którym 

mowa w pkt 26. 

 

§ 25 

 

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu  

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają 

obowiązek osobistego bądź poprzez osobę upoważnioną, przyprowadzania i odbierania  

go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka – dzieci powinny być 

przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę bądź przez inną osobę upoważnioną. 
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2. Rodzice oraz osoby upoważnione ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci  

w drodze z szatni do sali zajęć oraz z sali zajęć do szatni w przypadku wywołania dziecka 

przez videodomofon. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni upoważniają na piśmie do odbioru dziecka z przedszkola 

osobę pełnoletnią. 

4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię 

i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców  

i podpis rodzica/opiekuna prawnego. Upoważnienie jest aktualizowane przez 

rodziców/opiekunów na początku każdego roku szkolnego. Rodzice mogą zmienić osobę 

upoważnioną ( pisemnie) na inną w każdym czasie. 

5. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się telefoniczne upoważnienie osoby do odebrania 

dziecka z przedszkola. Z przeprowadzonej rozmowy sporządza się notatkę według 

ustalonego wzoru. 

6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby 

upoważnionej, której stan budzi wątpliwość zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa 

(np. wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających), dziecko nie będzie 

oddane pod jej opiekę. 

7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę 

osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca. 

8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być 

poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi. 

9. Z powodów organizacyjnych tj. podawanie posiłku od godz. 8.15 oraz prowadzenie  

zorganizowanych zajęć edukacyjnych z całą grupą zgodnie z ramowym rozkładem dnia, 

 a także ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków,  

w przypadku późniejszej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola rodzice mają 

obowiązek poinformować o tym fakcie przedszkole. 

10. Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się od godziny 13.00 do godziny określonej w 

arkuszu organizacji na dany rok szkolny, jako godzina zamknięcia przedszkola - dla dzieci 

przebywających w przedszkolu dłużej niż 5 godzin dziennie.  

11. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej, jako godzina zamknięcia 

przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych 

opiekunów o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców. 

12. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, 

nauczyciel powinien skontaktować się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami 

lub osobami upoważnionymi. Za każde przekroczenie limitu czasu pobytu dziecka  

w przedszkolu, poza czas pracy przedszkola określony w aktualnym projekcie 

organizacyjnym, rodzic wnosi opłatę w wysokości określonej w umowie o świadczenie 

usług przez przedszkole, przy czym każda rozpoczynająca się godzina będzie traktowana, 

jako pełna.  

13. W szczególnych przypadkach może nastąpić wszczęcie procedury prawnej 

poinformowany zostanie komisariat policji. 

14. W wyżej wymienionej sprawie ma zastosowanie obowiązująca Procedura 

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 
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§ 26 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci dojeżdżających do przedszkola  

 

1. Organizatorem dowozu dzieci do przedszkola  z terenu Gminy Lubliniec jest organ 

prowadzący, zwany dalej Organizatorem. 

2. Organizator przekazuje do przedszkola Zasady dowożenia dzieci do przedszkoli  

i szkół w obrębie Gminy Lubliniec oraz harmonogram określających przystanki i godziny 

odjazdów autobusów szkolnych. Dokument ten jest podany do publicznej wiadomości  

na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

3. Dowożenie odbywa się na wniosek rodziców złożony do Dyrektora przedszkola. 

4. Z dowozu i odwozu autobusem szkolnym korzystają dzieci, zakwalifikowane  

na podstawie przedłożonej przez Dyrektora przedszkola listy dzieci uprawnionych  

do objęcia dowożeniem i odwożeniem. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoba upoważniona przez rodziców zobowiązani są  

do doprowadzenia i odebrania dziecka z przystanku, biorą za nie pełną odpowiedzialność 

do przyjazdu i po przyjeździe autobusu. 

6. Podczas przejazdu autobusem odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi opiekun 

wyznaczony przez Organizatora. 

7. Wyznaczony przez Dyrektora pracownik odbiera dzieci dowożone bezpośrednio  

od opiekuna autobusu i odprowadza do sali zajęć. Odbiór dzieci przez pracownika 

przedszkola zostaje potwierdzony podpisem opiekuna i pracownika na wykazie dzieci 

dowożonych. 

8. Po zakończeniu zajęć, o ustalonej godzinie wyznaczony pracownik przedszkola odbiera 

dzieci z sal, oczekuje z dziećmi w wyznaczonym miejscu na przyjazd autobusu.  

Po przyjeździe odprowadza je do autobusu, powierza opiece opiekunowi autobusu. 

Odbiór dzieci od pracownika przedszkola potwierdza podpisem opiekun na wykazie 

dzieci dowożonych. 

9. Zasady przyprowadzania i odbierania z przedszkola dziecka objętego dowożeniem  

do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu określa Procedura przyprowadzania  

i odbierania dzieci dojeżdżających do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu. 

 

§ 27 

 

Zasady rekrutacji do przedszkola  

 

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

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. 

3. Rekrutacja odbywa się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem 

jednolitych kryteriów  naboru do wszystkich przedszkoli publicznych Gminy Lubliniec. 

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. 

5. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na obszarze gminy 

Lubliniec. 
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6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

7. Zadania organu prowadzącego w postępowaniu rekrutacyjnym: 

1) określenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym składania dokumentów, 

2) podanie do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych  

do uzyskania za poszczególne kryteria. 

8. Zadania Dyrektora w postępowaniu rekrutacyjnym: 

1) przyjęcie wniosków składanych przez rodziców, 

2) powołanie komisji rekrutacyjnej,  

3) nadzorowanie realizowanych przez komisję zadań, 

4) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej, 

5) przechowywanie danych osobowych kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

zgromadzonych w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacji 

postępowania rekrutacyjnego w wyznaczonym przepisami okresie, 

6) przeprowadzenie postępowania uzupełniającego, jeśli przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami. 

9. Zadania komisji rekrutacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego - do protokołów postępowania 

rekrutacyjnego załącza się listy kandydatów. 

10. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. 

11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 

z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

12. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. 

13. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  

w terminie 7 dni od  otrzymania odwołania. 

14. Na rozstrzygnięcie Dyrektora przedszkola służy skarga do Sądu Administracyjnego.   

15. Komisja rekrutacyjna po zakończonej rekrutacji przekazuje Dyrektorowi przedszkola 

protokoły wraz z załącznikami dokumentującymi  prace komisji. 

16. Zasady podziału grup określa Procedura przydziału do grup/oddziałów oraz łączenia gryp 

wiekowych w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Lublińcu. 
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Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

 

§ 28 

 

1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli, oraz pracowników samorządowych niebędących 

nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy. 

3. Kw 

4. alifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy  

do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych. 

5.  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. 

 

§ 29 

 

Zadania nauczycieli  

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma  

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

zdrowie, poszanowaniem godności osobistej dziecka, wyrabianiem u dzieci prawidłowych 

postaw społeczno – moralnych. 

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie  

z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, 

odpowiada za jakość i wyniki pracy. 

3. Nauczyciel po dokonaniu analizy wnioskuje do Dyrektora o dopuszczenie do użytku 

programu wychowania przedszkolnego. 

4. Nauczyciel może samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami opracować 

program wychowania w przedszkolu, wnioskuje do Dyrektora o dopuszczenie go  

do użytku.  

5. Nauczyciel realizuje zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając 

potrzeby i zainteresowania dzieci. Przeprowadza obserwację i diagnozę przedszkolną 

swoich wychowanków. 
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6. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami. 

7. Nauczyciel udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami, poradnią psychologiczno –pedagogiczną oraz  

z innymi  wyspecjalizowanymi instytucjami. 

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

pracy. 

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

wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny. 

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-dydaktycznej, 

3)  organizowanie wewnątrzprzedszkolnego 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. 

12. Dyrektor przedszkola powołuje zespoły zadaniowe, do których należą nauczyciele 

1) pracą zespołu kieruje koordynator powołany przez Dyrektora na wniosek członków 

zespołu, 

2) koordynator zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie planu pracy zespołu  

oraz za systematyczną działalność zespołu. 

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

ze strony Dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej. 

14. Nauczyciel stwarza atmosferę życzliwości, dba o dobre imię swego zakładu pracy. 

15. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą z respektowaniem 

przepisów prawa, norm moralnych i społecznych. 

16. Nauczyciel odpowiada za powierzone mienie. 

17. Współpracuje z pozostałymi nauczycielami, na bieżąco realizuje zadania dodatkowe, 

włącza pracowników obsługowych do pomocy w realizacji procesu wychowawczo-

dydaktycznego. Między nauczycielami każdej z grup powinna zachodzić pełna wymiana 

informacji dotycząca pracy w grupie. 

18. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, 

dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez 

wykorzystywanie ich własnej inicjatywy. 

19. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, ukierunkowanej na 

poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej                       

i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń. 

20. Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 

21. Nauczyciel monitoruje proces rozwoju dziecka poprzez: 
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1) prowadzenie oraz dokumentowanie obserwacji pedagogicznej mającej na celu 

poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, 

2) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki  

w klasie I szkoły podstawowej, 

22. Do obowiązków nauczycieli należy: 

1) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka, 

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci, 

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

4) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo  

w życiu przedszkola, 

5) 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, 

6) dbanie o prawidłowy kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi, 

7) motywowanie rodziców/opiekunów prawnych do włączania się w życie grupy  

i przedszkola, 

8) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym 

w szczególności w zakresie oceny efektów działań podejmowanych w celu poprawy 

funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.  

23. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie 

zajęć organizowanych przez przedszkole należy w szczególności:  

1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu  

w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem, 

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

3)  powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach, 

4) kontrola obecności dzieci na zajęciach, 

5) powiadomienie Dyrektora przedszkola o wypadku dziecka, 

6) organizowanie wycieczek zgodnie z obowiązującym w przedszkolu regulaminem 

wycieczek.  

24. Inne zadania nauczycieli 

1) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach 

doskonalenia zawodowego, 

2) dbałość o warsztat pracy oraz troska o estetykę pomieszczeń, 

3) realizacja zaleceń Dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących, 

4) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, 

5) inicjowanie i organizowanie uroczystości zgodnie z planem pracy przedszkola               

i kalendarium 

6) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, 
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7) przekazanie, na prośbę kuratora, informacji związanych z funkcjonowaniem dziecka  

w przedszkolu,  po uprzednim uzyskaniu pewności przez nauczyciela, co do pełnionej 

przez niego funkcji, 

8) sporządzenie notatki ze spotkania z kuratorem, pracownikiem Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej. 

 

§ 30 

 

1. Nauczyciel prowadzi dokumentację: 

1) dziennik zajęć, 

2) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału 

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

4) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym, 

5) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich. 

3) Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację oraz diagnozę pedagogiczną dzieci,   

które zakończone są analizą określającą mocne, słabe strony dziecka oraz kierunki  

do dalszej pracy (plany pracy indywidualnej). Do celów przeprowadzenia obserwacji  

i diagnozy wykorzystuje się: 

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem, 

2) kartę pracy indywidualnej, 

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek 

przygotowania przedszkolnego. 

4) Na pisemny wniosek rodzica, sądu i innych instytucji publicznych nauczyciel sporządza 

opinię o dziecku zgodnie z Procedurą  wydawania opinii o dziecku w Przedszkolu 

Miejskim nr 6, 

1) opinię o dziecku opracowuje się na podstawie prowadzonych arkuszy obserwacji. 

 

§ 31 

 

1. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, 

psychologiczną i pedagogiczną m.in. z: 

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublińcu. 

2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lublińcu. 

 

§ 32 

 

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały 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, jeśli to 

możliwe, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci 

do przedszkola. 

3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:  

1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora, 
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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). Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego 

podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku. 

 

§ 33 

 

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) informują rodziców o sukcesach i trudnościach ich dzieci, a także włączają ich  

do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci, eliminowania trudności na jakie 

natrafiają, 

3) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych  

w przedszkolu, 

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

5) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

6) organizują dla rodziców spotkania ze specjalistami w formie porad, konsultacji, 

warsztatów tematycznych, 

7) rozmowy nauczycieli z rodzicami dotyczące rozwoju dzieci odbywają się na terenie 

przedszkola, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania. 

8) włączają rodziców w imprezy organizowane wspólnie z dziećmi. 

2. Nauczyciele nie angażują się w rozwiązywanie, ani nie ingerują w sposób wykonywania 

władzy rodzicielskiej i sprawy rodzinne swoich wychowanków, jeżeli nie obserwują 

zaniedbań w wykonywaniu obowiązków względem dziecka, nadużywania władzy 

rodzicielskiej lub innych zagrożeń 

 

§ 34 

 

Formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość  

 

 W przedszkolu odbywają się: 

1. Zebrania grupowe, które organizowane są  co najmniej dwa razy w roku szkolnym. 

2. Konsultacje i rozmowy indywidualne, które organizuje się raz w miesiącu  

1) nie odbywają się jeśli w danym miesiącu odbywa się zebranie grupowe. 

3. Rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy dziecka:  

1) do końca listopada z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej, 

2) do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma 

obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej,  zapoznaje się  

rodziców i przekazuje  informację o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki  
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w szkole podstawowej – dzieci sześcioletnich lub pięcioletnich realizujących roczny 

obowiązek przygotowania przedszkolnego, 

3) do końca maja rodzice dzieci młodszych zapoznawani są z wynikami obserwacji 

końcowej rozwoju dziecka. 

4. Informację o gotowości  do podjęcia nauki w szkole podstawowej sporządza się w dwóch 

jednakowo brzmiących egzemplarzach. 

5. Rodzice dzieci realizujący roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują 

pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka. 

 

§ 35 

 

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników samorządowych na stanowiskach 

urzędniczych, pomocniczych i obsługi:  

1) pomoc administracyjna 

2) woźna oddziałowa, 

3) intendentka 

4) kucharz, 

5) pomoc kuchenna, 

6) pracownik gospodarczy. 

 

§ 36 

 

Ogóle zadania pracowników administracyjno – obsługowych  

 

1. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego 

działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie 

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

i czystości.  

2. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola. 

3. Zatrudniony personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo 

-wychowawczej poprzez: 

1) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi 

i wyjściem na zewnątrz budynku, 

2) opiekę w czasie spacerów i wycieczek, 

3) pomoc przy wykonywaniu przez dzieci czynności higienicznych, 

4) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, 

5) udział w dekorowaniu sali i innych pomieszczeń przedszkola (zgodnie z potrzebami), 

6) pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających. 

4. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia 

dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.: 

1) zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola, 

2) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) 

w opiece nad dziećmi w sali, łazience, jadalni, podczas przemieszczania się                   

w budynku przedszkolnym, w ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach, 
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3) nadzoruje i kontroluje w szatni schodzenie się dzieci do przedszkola i rozchodzenie  

do domu, wydaje dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola. 

 

§ 37 

 

Szczegółowe zadania pracowników administracyjno- obsługowych 

 

1. Do zakresu zadań pomocy administracyjnej należy organizowanie i koordynowanie pracy 

administracyjno – biurowej przedszkola poprzez:  

1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników, prowadzenia teczek akt osobowych 

pracowników przedszkola, 

2) prowadzenie ewidencji czasu pracy, kart urlopowych, list obecności pracowników, 

3) prowadzenie ewidencji czasu pracowników, 

4) prowadzenie dziennika korespondencji, 

5) terminowe organizowanie wysyłki i odbioru korespondencji, 

6) gromadzenie, właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów, 

7) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, 

8) prowadzenie, wysyłanie sprawozdawczości statystycznej i załatwianie w terminie 

wszystkich z nią związanych spraw (GUS i inne), 

9) obsługa komputera w zakresie pakietu biurowego oraz programów komputerowych 

miedzy innymi SIO, 

10) przyjmowanie telefonów i obsługa odebranych, 

11)  przygotowywanie i wydawanie legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych 

zaświadczeń o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,  

o zatrudnieniu, 

12) obsługa interesantów, 

13)  prowadzenie rekrutacji dzieci do przedszkola. 

2. Do zakresu zadań intendentki należy: 

1) realizacja zadań wynikających z prawidłowego naliczania opłat za żywienie dzieci      

w przedszkolu, 

2) sporządzanie list należności za usługi świadczone przez placówkę i przekazywanie  

do CUW, 

3) zaopatrzenie przedszkola w żywność i pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt, 

4) sporządzanie jadłospisów i nadzorowanie przyrządzania posiłków, 

5) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z przepisami  

oraz odpowiedzialność materialna za powierzone mienie, 

6) sporządzanie codziennych raportów żywieniowych według jadłospisu oraz kontrola 

realizacji norm żywieniowych, 

7) odpowiedzialność za zgodność formalno – rachunkową rozliczanych faktur, 

8) odpowiedzialność za prowadzenie dziennika żywieniowego oraz kartotek ilościowo –

wartościowych, 

9) sporządzanie sprawozdań miesięcznych dotyczących żywienia dzieci, 

10) utrzymanie w czystości magazynu żywności i innych pomieszczeniach wymienionych 

w szczegółowym zakresie czynności, 
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11) racjonalne i oszczędne gospodarowanie składnikami majątku, 

12) ponoszenie odpowiedzialności za powierzony sprzęt, 

13) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zasad Systemu HACCAP  

w przedszkolu, 

14) nadzór nad terminowym wydawaniem pracownikom odzieży ochronnej, 

15) uczestniczenie w kasacjach i spisach z natury przedszkola, 

16) przekazywanie informacji o frekwencji dzieci, których koszt posiłków refunduje 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

17)  przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów, 

18) uzgadnianie sald inwentaryzacyjnych z księgowością CUW raz w roku na koniec 

grudnia, 

19) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw związanych  

z ochroną przeciwpożarową, 

20) przestrzeganie dyscypliny pracy, poddawanie się badaniom lekarskim w określonych 

terminach, 

21) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających 

z organizacji pracy przedszkola. 

3. Do zakresu zadań kucharki należy: 

1) punktualne i higieniczne przyrządzanie zdrowych posiłków, 

2) przyjmowanie z magazynu produktów do przyrządzania posiłków, kwitowanie ich 

odbioru w raportach żywieniowych oraz dbałość o ich racjonalne zużycie, 

przygotowanie smacznych posiłków, 

3) odpowiedzialność za sprzęt i jego właściwe użytkowanie, 

4) utrzymanie w stanie używalności, nienagannej czystości sprzętu kuchennego  

oraz utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych, 

5) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw związanych  

z ochroną przeciwpożarową, 

6) stosowanie się do przepisów o dyscyplinie pracy, 

7) dbałość o ład i porządek w pomieszczeniach wyznaczonych w szczegółowym zakresie 

czynności, tj. „blok żywności”, 

8) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających 

z organizacji pracy przedszkola, 

9) odpowiedzialność za przechowywanie próbek żywnościowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

4. Do zakresu zadań pomocy kucharki należy: 

1) pomoc kucharce w przyrządzaniu zdrowych, smacznych posiłków, 

2) utrzymanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych, 

3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt, 

4) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw związanych  

z ochroną przeciwpożarową, 

5) stosowanie się do przepisów o dyscyplinie pracy, 

6) mycie naczyń po posiłkach, 

7) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających 

z organizacji pracy przedszkola. 
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5. Do zakresu zadań woźnej oddziałowej należy: 

1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, prac 

poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia, 

2) utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach i dbałość o powierzony 

sprzęt, 

3) zmywanie naczyń po posiłkach, 

4) sprawowanie dodatkowej opieki nad dziećmi podczas spacerów i wyjść poza teren 

przedszkola, 

5) dbałość o bezpieczeństwo dzieci w placówce, podczas spacerów i wycieczek, 

6) udział w procesie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym przedszkola, 

7) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dyscypliny pracy, 

8) zastępowanie w przypadkach nieobecności innych woźnych oddziałowych, 

9) stosowanie się do zarządzeń i poleceń wydawanych przez Dyrektora i kompetentne 

władze. 

6. Do obowiązków pracownika gospodarczego należy:  

1)  dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek i urządzeń, 

2) prawidłowe zabezpieczenie powierzonego mienia, kontrolowanie właściwego 

funkcjonowania urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami BHP 

i przeciwpożarowymi, 

3) utrzymywanie czystości na terenie przedszkola i ogrodu, utrzymywanie porządku  

w pomieszczeniach piwnicznych, nadzorowanie wywozu śmieci, wymiana piasku  

w piaskownicach,  

4) podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających powstawaniu strat i szkód w mieniu,  

a także zapewniających sprawne ich ograniczenie lub likwidację (okresowy przegląd 

pomieszczeń i budynku – np. piwnice, magazyny; zgłaszanie poważniejszych potrzeb 

remontowych i zaistniałych awarii), troska o stan techniczny budynku, dokonywanie 

drobnych prac remontowych typu malowanie, 

5) pomaganie w modernizacji, dekoracji i sprzątaniu pomieszczeń placówki. 

7. Szczegółowe zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor 

przedszkola. 

 

 

Rozdział VI 

Wychowankowie przedszkola i ich rodzice 

 

§ 38 

Prawa i obowiązki rodziców 

 

1. Rodzice mają prawo do:  

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno –wychowawczo-opiekuńczych w grupie  

i przedszkolu, 

2) uzyskiwanie rzetelnych informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, 

trudności), 

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

w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach 
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praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez  

i uroczystości), 

4) konsultacji indywidualnych z wychowawcą i nauczycielem wspomagającym, 

5) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka, 

6) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy, 

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

i przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej: dyrektor – organ prowadzący – organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:  

1) przestrzeganie niniejszego statutu, 

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

3) udział w zebraniach grupowych, indywidualnych, 

4) bieżące śledzenie ogłoszeń i komunikatów, 

5) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 

6) terminowe uiszczanie odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu, 

7) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie  

do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo, 

8) poinformowanie przedszkola o stanie zdrowia dziecka, o wyjątkowych sytuacjach 

rodzinnych, 

9)  niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu, 

10) zapewnienie dziecku wygodnego stroju, umożliwiającego samodzielne ubranie się  

i rozebranie oraz obuwia zmiennego, dobrze trzymającego się stopy. Odzież 

wierzchnia dziecka powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych  

i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. 

3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone 

przez dzieci do przedszkola. 

 

§ 39 

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego  

 są zobowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,  

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola, 

3) pisemnego usprawiedliwianie nieobecności dziecka, 

4) do współpracy z nauczycielem prowadzącym, poprzez systematyczny kontakt  

(co najmniej dwa razy w półroczu) oraz czynnego włączania się w realizację zaleceń - 

w przypadku, gdy dziecko korzysta z dodatkowych zajęć specjalistycznych 

2. W przypadku niespełniania przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego (przez co należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka  

w przedszkolu w okresie jednego miesiąca, wynoszącą co najmniej 50%) wychowawca 

dziecka w formie pisemnej zgłasza Dyrektorowi powyższy fakt. Dyrektor przedszkola 

niezwłocznie informuje Dyrektora Szkoły Podstawowej, do której obwodowo należy 

dziecko, o niespełnianiu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 
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§ 40 

 

Wspólne decydowanie o dziecku 

 

1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą 

rodzicielską. Obejmuje ona ogół praw i obowiązków rodziców względem dziecka, 

mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy, strzeżenie jego interesów, zgodnie  

z dobrem dziecka oraz interesem społecznym. 

2. Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde ma prawo i obowiązek jej 

wykonywania. Każdy rodzic może działać samodzielnie, o ile działanie nie dotyczy 

istotnych spraw dziecka (definiowanych jako mających wpływ na dalszy rozwój dziecka, 

np. wychowania dziecka w określonej religii, wybór szkoły, udzielanie dziecku pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej), w których powinni decydować wspólnie.  

3. Jeśli w trakcie postępowania rozwodowego rodziców dziecka, sąd wyda postanowienie 

zabezpieczające dotyczące miejsca zamieszkania dziecka, pieczę nad dzieckiem sprawuje 

rodzic wskazany w postawieniu (ma obowiązek wychowania i kierowania dzieckiem 

 m. in.  ma uprawnienie do decydowania, kto będzie odbierał dziecko z przedszkola). 

4. W przypadku rozwodu rodziców, kiedy sąd ograniczył władzę rodzicielską jednemu  

z rodziców, zakres uprawnień i obowiązków określa wyrok orzekający rozwód.  

5. W przypadku, gdy w wyroku znajduje się informacja, że władza rodzicielska jednego  

z rodziców jest ograniczona do zasięgania informacji o stanie zdrowia i rozwoju dziecka, 

rodzic z ograniczonymi prawami nie może samodzielnie decydować o odbiorze dziecka  

z przedszkola, ani decydować o wychowaniu religijnym dziecka. 

 

§ 41 

 

Zasady przepływu informacji pomiędzy przedszkolem, a rodzicami/opiekunami  

prawnymi 

 

1. Wyznaczeni pracownicy przedszkola uczestniczą w procesie przekazu informacji zgodnie 

z posiadanymi kompetencjami: 

1) Dyrektor – organizacja pracy przedszkola (zasady, specyfika, uregulowania prawne), 

2) nauczyciel pracujący w grupie – organizacja pracy w grupie, bieżące informacje  

o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno – wychowawcze, zamierzenia 

dydaktyczno – wychowawcze), 

3) intendent – żywienie (jadłospis), odpłatność za żywienie, 

4) woźna – czynności higieniczne, posiłki. 

2. Formy przekaz informacji: 

1) ustne – zebrania ogólne, grupowe, kontakty indywidualne, kontakty telefoniczne, 

2) pisemne – ogłoszenia, komunikaty zgłoszenia, gazetki, foldery, 

3) elektroniczne – adres e-mail, strona internetowa przedszkola, aplikacja Class Dojo 

forum przedszkola/grupy. 
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§ 42 

 

Wychowankowie przedszkola 

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola dysponując wolnymi miejscami, może 

przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku. 

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

3. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

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

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

dziecko kończy dziesięć lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony  

do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy osiem lat. 

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły 

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

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

5. Długotrwała, nieusprawiedliwiona obecność dziecka realizującego roczne obowiązkowe 

przygotowane przedszkolne, zgłaszana jest Dyrektorowi w formie notatki służbowej. 

6. Ustawa Prawo oświatowe reguluje objęcie dziecka obowiązkiem szkolnym: 

1) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  

w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, 

2) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

które w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat. 

7. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

 

§ 43 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty  

w przepisach wydanych na jej podstawie oraz w Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U.  

z dnia 20.11.1989r). 

2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka  

a w szczególności; 

1) prawo do życia i rozwoju,  

2) prawo do posiadania stanu cywilnego, tzn. do rejestracji po urodzeniu i posiadania 

nazwiska,  

3) prawo do uzyskania obywatelstwa,  

4) prawo dziecka do rodziny,  

5) prawo do wolności religii lub przekonań,  

6) prawo do swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich,  

7) poszanowania stosownie do wieku dziecka,  

8) wolność od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych, 

wszelkiego okrucieństwa, 
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9) prawo do zabezpieczenia socjalnego,  

10)  prawo do możliwego, najwyższego poziomu ochrony zdrowia,  

11) prawo do odpowiedniego standardu życia,  

12) prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.  

13)  prawo do nauki,  

14) prawo do korzystania z dóbr kultury,  

15) prawo do informacji,  

16) prawo do znajomości swoich praw. 

3. Dzieci w przedszkolu mają w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego 

procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez: 

1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami 

dziecka i możliwościami placówki, 

2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie, 

3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu, 

4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia 

zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka, 

5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych, 

6) zaspokajanie potrzeb własnych, 

7) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań, 

8) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie, 

9) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu, 

10) zabawę oraz wybór towarzysza zabawy, 

11) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 

12) wyrażanie własnych sądów i opinii, 

13) poszanowanie godności osobistej, 

14) tolerancję, 

15) akceptację, 

16) zrozumienie indywidualnych potrzeb, 

17) poszanowanie własności, 

18) indywidualne tempo rozwoju. 

 4. Dziecko ma ponadto prawo do: 

1) życzliwego i podmiotowego traktowania, 

2) bycia takim jakim jest, 

3) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach, 

4) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu, 

5) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 

6) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie snu „na rozkaz”, 

7) badania i eksperymentowania, 

8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami 

bezpieczeństwa), 

9) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb, 

10) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 

11) wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania, 

12) nagradzania wysiłku, 
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13) współdziałania z innymi, 

14) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, 

15) codziennego pobytu na powietrzu (jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają), 

16) korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy 

potrzebuje, 

17) bezpłatnego, bezpiecznego transportu (przewozu - odwozu) do najbliższego 

przedszkola, jeżeli realizuje obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego i jego 

droga do najbliższej placówki przedszkolnej przekracza co najmniej 3 km, 

18) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać 

rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź), 

19) ciągłej opieki ze strony nauczyciela, 

20) współpracy nauczyciel - dziecko, która powinna opierać się na poszanowaniu 

godności osobistej dziecka, 

21) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

22) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, 

23) nauki regulowania własnych potrzeb. 

 

§ 44 

 

Skreślenie dziecka z listy wychowanków 

 

1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu 

dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 

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.  

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

zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu oraz 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) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje Dyrektora, psychologa  

z rodzicami, 

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych 

(MOPS w Lublińcu , PPPP w Lublińcu), 
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4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów 

statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka, 

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy 

wychowanków, 

6) 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 Burmistrza Miasta Lubliniec. 

 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 45 

 

Dokumentacja przedszkola 

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami Prawa 

Oświatowego. 

2. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w Ustawie                  

o finansowaniu publicznym. 

3. Przedszkole posiada procedurę składania skarg i wniosków. Skargi wpływające  

do przedszkola są rejestrowane w księdze skarg i wniosków.  

 

§ 46 

 

Zasady uchwalenia statutu 

 

1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo 

wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad 

nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut. 

2.  Nowelizacja statutu obliguje Radę Pedagogiczną do opracowania tekstu jednolitego 

statutu. 

3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na tablicy 

informacyjnej dla rodziców. 

 

 


