STATUT PRZEDSZKOLA
W WILKOWIE POLSKIM

Statut opracowano na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
ze zm.);
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481
z późn. zm.);
4) Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn.
zm,);
5) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215
z późn. zm.).

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole w Wilkowie Polskim.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Wilkowie Polskim przy ulicy Głównej 1.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wielichowo, z siedzibą przy ul. Rynek 10,
64- 050 Wielichowo.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
§ 2.
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu
w Wilkowie Polskim;
2) radzie pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną Przedszkola
w Wilkowie Polskim;
3) radzie rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców działającą w Przedszkolu
w Wilkowie Polskim;
4) rodzicach – rozumie się przez to rodziców, a także prawnych opiekunów i osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola
w Wilkowie Polskim;
5) Jednostce, Przedszkolu- rozumie się przez to w Przedszkole w Wilkowie Polskim.
§ 3.
1. Przedszkole funkcjonuje 10 miesięcy.
2. Przerwa wakacyjna ustalona jest przez organ prowadzący , na wniosek dyrektora i Rady
Rodziców: od 15 lipca do 15 sierpnia.
3. Przedszkole pracuje w godzinach: 7/30 do 12/30, w dni robocze : od poniedziałku do
piątku, funkcjonują dwa oddziały przedszkolne.
4. Czas pracy przedszkola wynosi 5 godzin dziennie, godziny te przeznaczone są na realizację
podstawy programowej.

§ 4.
Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę
Wielichowo.
§ 5.
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatnie w zakresie realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.
2. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
3. W ramach realizacji statutowych zadań przedszkola, dyrektor może organizować zajęcia
dodatkowe. Wysokość wnoszenia opłat za świadczenia przekraczające ponad czas
przeznaczony na bezpłatne nauczania, wychowanie i opiekę wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą
godzinę zajęć dziecka w przedszkolu.
4. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
5. Przedszkole może rozszerzać swoją ofertę programową w zajęcia bezpłatne zgodnie
z potrzebami dzieci i ich rodziców .
6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali
przedszkolnej do chwili odebrania dziecka z sali lub placu zabaw przez rodziców lub osoby
upoważnionej na piśmie przez rodziców.
7. Rodzice przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
8. Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy, wycieczki autokarowe.
9. Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne przepisy.
10. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane
z dyrektorem jednostki.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
§ 6.
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności – podstawie programowej
wychowania przedszkolnego.
2 .Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju
dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania —
uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz
gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
2a. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
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, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie
kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
3. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:
1) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku;
2) uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka , trosce o zapewnienie równych szans
umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
3) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążeniu do osiągania celów,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

4) kształtowaniu umiejętności obserwacji , ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących
w otoczeniu dziecka- w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
5) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania
własnych myśli i przeżyć;
6) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji
oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
7) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania
i zachowań prozdrowotnych.
4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości
szkolnej.
5. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać
i kształcić dzieci w następujących obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym.
§ 7.
1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju
jednostki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach poszczególnych oddziałów
przedszkolnych.
2. Przedszkole przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie
pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
§ 7a.
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) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin
spacerów i wycieczek;
3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela, który jest odpowiedzialny za zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie
ogrodu przedszkolnego;

4) zatrudnianie w grupie dzieci od 3 do 5 lat pomocy nauczyciela;
5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;
6) prowadzenie rejestru wyjść grupowych, które nie są wycieczkami przez wychowawców
grup, nad którym nadzór sprawuje Dyrektor.
§ 8.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do
wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem
istniejących warunków lokalowych, a w szczególności :
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w jednostce oraz
w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizyczny,
psychicznym;
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż;
4) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami
specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.
§ 9.
1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, ich
rodzicom oraz nauczycielom.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Dyrektor Przedszkola 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.
4. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup
wychowawczych i specjaliści.
5. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów
w przedszkolu należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci,

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu
przedszkola;
2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu
podnoszenia efektywności uczenia się;
3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.
6. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu 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 przedszkolu, w celu wspierania
potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego
uczestnictwa w życiu przedszkola wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i 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 dziecka 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.
7. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem
oraz przez z integrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) grup terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
7) porad i konsultacji;

8) warsztatów;
9) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego
8. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną informuje się
rodziców dziecka.
9. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywa się we
współpracy z:
1) rodzicami dzieci;
2) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
10. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) rodziców dziecka;
2) dyrektora przedszkola;
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia
z dzieckiem;
4) poradni;
5) pomocy nauczyciela;
6) pracownika socjalnego;
7) asystenta rodziny;
8) kuratora sądowego.
9) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
11. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, zapewniając
dzieciom w miarę potrzeb konsultację i pomoc. Do form współpracy tej zalicza się:
1) zebrania i spotkania z rodzicami na terenie przedszkola prowadzone przez psychologa;
2) badania dzieci i porady dla rodziców w poradni i na terenie przedszkola za zgodą
rodziców;
3) zebrania rad pedagogicznych z psychologiem celem ustalenia zakresu pomocy
psychologicznej i pedagogicznej;
4) zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze prowadzone przez nauczycieli i pracowników
poradni na terenie przedszkola.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola
§ 10.
1. Organami przedszkola są;
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulamin swojej działalności, które nie
mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
§ 11.
Dyrektor przedszkola
1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, prezentuje je na zewnątrz.
Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników
obsługi.
3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa na zajęciach organizowanych przez
przedszkole poza obiektem do niego należącym.
4. Zadania dyrektora są następujące:
1) kierowanie bieżącą działalnością jednostki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli, w ramach którego:
a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości
pracy przedszkola,
b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: diagnozę pracy
przedszkola, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do
doskonalenia zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń
i narad,
d) monitoruje pracę przedszkola;

3)

planowanie,

organizowanie

i

prowadzenie

ewaluacji

wewnętrznej

jednostki

z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalenie sposobu jej wykonania, dokumentowania oraz
wykorzystania wyników;
4) przekazanie wyników z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej Radzie Pedagogicznej
i Radzie Rodziców;
5) opracowanie programu rozwoju przedszkola

wspólnie z Radą Pedagogiczną

wykorzystując wyniki- wnioski z ewaluacji;
6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według
zasad określonych w odrębnych przepisach;
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) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców
podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
10) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami
prawa i powiadomienie o tym stosowne organy;
11) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola zaopiniowanymi przez Radę
Pedagogiczną i podnoszenie odpowiedzialności za ich wykorzystanie;
12) planowanie i podnoszenie odpowiedzialności za realizowanie planu finansowego
przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
13) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi;
14) przyznawanie nagród , udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym
przez Radę Pedagogiczną;
15) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku
szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
16) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu
Pracy i bhp oraz ppoż.;
17) stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju, poprzez:
a) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli,

c) organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
d) współpraca z pielęgniarką lub osobami (instytucjami) sprawującymi profilaktyczna opiekę
zdrowotna nad dziećmi,
e) stwarzanie warunków do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej Przedszkola;
18) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego
działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
19) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
20) opracowanie arkusza organizacji przedszkola i ramowego rozkładu dnia;
21) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno - archiwalnej zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
22) kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczącego
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
przedszkola;
23) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez organizowanie
szkoleń i rad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;
24) przedstawienie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego do 31 sierpnia każdego roku;
25) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego w terminie do 15
września;
26) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
27) współpraca z osobami/ instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
dziećmi, oraz rodzicami w przypadku wystąpienia problemów

zdrowotnych

lub

higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania;
28) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających
zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
29) zapewnianie pracownikom przedszkola szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na
temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych,
odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów;
30) dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych
warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy;

31) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
32) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.
5. W wykonaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą pedagogiczną , Radą
Rodziców, a w szczególności:
1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;
2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkanie negocjacyjne
zainteresowanych organów przedszkola.
6.

Dyrektor

przedszkola

i przechowywanie

ponosi

dokumentacji

odpowiedzialność

przebiegu

nauczania,

za

właściwe

działalności

prowadzenie
wychowawczej

i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną
dokumentacją.
7. Dyrektor przedszkola informuje w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły
w obwodzie, której mieszka dziecko, o realizacji obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego.
8. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:
1) wykonuje uchwały Rady Gminy Wielichowo 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.
§ 12.
Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem rady.
5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz propozycji jego zmian i uchwalenie ich;
2) uchwalenie regulaminu Rady Pedagogicznej;
3) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad jednostką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy
przedszkola;
6) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu;
7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje :
1) projekt planu finansowego przedszkola;
2) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli;
3) organizację jednostki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych
i opiekuńczych;
5) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.
8. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem
przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
9. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa
w ust. 5.
10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
11. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
13. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami
pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem
kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 13.
Rada Rodziców
1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola tworząc rady oddziałowe- 2-3 osoby
z każdego oddziału i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności , w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzne struktury i tryb pracy;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.
3. Rada Pedagogiczna może występować do dyrektora i innych organów przedszkola
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach jednostki.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz
do ustalenia oceny pracy nauczyciela;
2) opiniowanie programów wychowania przedszkolnego;
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania jednostki opracowanego przez dyrektora na polecenie organu sprawującego
nadzór pedagogiczny;
4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł .
6. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
§ 13a.
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. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy
kompetencji tych organów.
3. Każdy z organów przedszkola ma możliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem
przedszkola.
4. Organy przedszkola zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach
dotyczących życia przedszkola.

4a. Relację pomiędzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na
wzajemnych szacunku i zaufaniu.
5. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub
decyzjach pomiędzy organami przedszkola odpowiada dyrektor przedszkola.
6. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz przedszkola wg
następującego trybu:
1) z każdego z organów przedszkola wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład
zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;
2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej 50 % członków zespołów.
7. Spory między organami przedszkola rozwiązywane są wewnątrz przedszkola na drodze
polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę
poglądów.
8. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej”
z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
9. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
Rozdział IV
Organizacja przedszkola
§ 13b.
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 i wybranych na jej
podstawie programów wychowania przedszkolnego;
3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych
prowadzonych przez przedszkole.
§ 14.
1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 21 kwietnia każdego roku.

3. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ
prowadzący do dnia 29 maja każdego roku.
4. W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem
MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli.
5. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady
Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny.
6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym
oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia , z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.
7. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny
posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla
każdego oddziału.
8. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 35.
9. W przedszkolu są łącznie 2 oddziały.
10. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) 2 sale zabaw;
2) pomieszczenie gospodarcze;
3) szatnię dla dzieci i personelu;
4) biuro.
11. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio
dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
12. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt
dzieci w ogrodzie.
13. Realizowany program wychowania przedszkolnego zawiera treści podstawy programowej
wychowania przedszkolnego i dopuszczany jest przez dyrektora do użytku w danym
przedszkolu.
§ 14a.
1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu
o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia
opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

3. Czas prowadzonych zajęć w przedszkolu - w szczególności nauki religii i zajęć
rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
§ 14b.
1.

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolu obejmują
preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi
zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

2.

Działania skierowane do dzieci w ramach preorientacji zawodowej:
1) prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko
określa, co lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, opowiada o
sobie w grupie rówieśniczej;
2) organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód:
strażak, policjant, lekarz, górnik itp.;
3) organizowanie wycieczek do zakładów pracy.

3.

Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań
związanych z doradztwem zawodowym (preorientacja).
§ 15.

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców,
bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.
1a. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest
przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola.
1b. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do
pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola:
1) niedopuszczalne

jest

pozostawienie

dziecka

samego

w

szatni

(zarówno

przy

odprowadzaniu, jak i odbieraniu);
2) od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi
przedszkole.

2.

Rodzice

przyjmują

odpowiedzialność

za

bezpieczeństwo

dziecka

odbieranego

z przedszkola przez upoważnioną osobę.
3. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię
i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
4. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby
nieupoważnionej pisemnie oraz osobie upoważnionej do odbioru, w przypadku gdy stan
osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwa. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać
niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest
zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu
z rodzicami dziecka.
5. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę
osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego
bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
6. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą
być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
7. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia przedszkola ma
zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.
§ 16.
Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o kryteria ustawowe i kryteria dodatkowe,
szczegółowo ustalone w regulaminie rekrutacji dzieci do przedszkoli gminy Wielichowo.
Rozdział V
Wychowanie przedszkolne
§ 17.
1. 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. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
1a. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu.

2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte nie dłużej jednak niż do końca roku
szkolnego, w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych
dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 9 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor
właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.
2a. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu.
3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) poszanowania jego godności osobistej;
5) poszanowania własności;
6) opieki i ochrony;
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) akceptacji jego osoby.
4. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:
1) akceptacji takim jakim jest;
2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony;
7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony;
8) zdrowego jedzenia.
5.

Wychowanek

przedszkola

ma

obowiązek

przestrzegania

umów

społecznych

obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu
przedszkola na miarę własnych możliwości;
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli
i innych pracowników przedszkola;

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;
4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
§ 17a.
1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu
innych dzieci i personelu.
2. W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola
dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób z jednostki
nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
3. W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, opiekunowie zostają
niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.
4. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, chyba że rodzice przedstawią
zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa dziecku doustnie przewlekle
choremu w czasie jego pobytu w przedszkolu, ze wskazaniem dawkowania i sposobu
użycia leku i po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola i wyrażeniu akceptacji przez
nauczyciela na wykonywanie tych zaleceń.
§ 17b.
1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka
z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:
1) niepłacenia przez rodziców opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego lub

wyżywienie przez jeden okres płatności;
2) nieprzestrzegania przez rodziców godzin pobytu dziecka w przedszkolu, określonych

w umowie zawartej z rodzicem;
3) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu

i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego
w przedszkolu trybu postępowania;
4) braku

pisemnego

usprawiedliwienia

długotrwałej,

ciągłej

nieobecności

dziecka

w przedszkolu obejmującego co najmniej 30 dni.
2. Skreślenie z listy nie dotyczy dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne.

Rozdział VI
Rodzice
§ 18.
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty , przybory i pomoce;
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich
kompetencji;
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez nich lub przez upoważnioną
przez nich osobę zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
6) śledzenie i czytanie na bieżąco informacji dla rodziców umieszczanych na tablicy ogłoszeń
w przedszkolu;
7) terminowe dokonywanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
8) przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych, przestrzeganie zakazu przyprowadzania
do przedszkola chorego dziecka;
9) zgłaszanie

nauczycielowi

niedyspozycji

dziecka

(fizycznych

i

psychicznych),

informowanie dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka
(telefonicznie lub osobiście);
10) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa w drodze z domu do przedszkola
i z przedszkola do domu;
11) informowanie nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego;
12) podejmowanie współpracy z nauczycielem prowadzącym grupę:
a) interesowanie się sukcesami i porażkami swojego dziecka – osobiste kontaktowanie się
z nauczycielami,
b) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na
dziecko tj. określenia drogi indywidualnego rozwoju dziecka oraz ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych na dziecko rodziców i przedszkola,
c) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole.
2. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
zobowiązani są do :
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Niespełnianie obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie o postępowaniu
administracyjnym. Przez niespełnianie tego obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną
nieobecność w okresie 1 miesiąca w co najmniej 50%.
3. Rodzice mają prawo do:
1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach
organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach
wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości);
2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą;
3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy;
4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli
i przedszkola.
§ 19.
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju
przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3)uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielenia dziecku pomocy;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy
przedszkola;
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, Radę Rodziców.
§ 20.
Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na
zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady Rodziców.

§ 21.
Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1) zebrania grupowe;
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem;
3) kącik dla rodziców;
4) zajęcia otwarte;
5) udział w uroczystościach;
6) prace na rzecz przedszkola.
Rozdział VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 22.
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie
z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje
godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej zgodnie z obowiązującym
programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu zabezpieczenia potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji;
4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
5) odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.;
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną, zdrowotną;
7) planowanie własnego rozwoju zawodowego, zgodnie z potrzebami Przedszkola systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego;

8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, dydaktycznych oraz
troska o estetykę pomieszczeń;
9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
10) 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 uzyskania informacji dotyczących
dziecka, jego zachowania i rozwoju;
11)

prowadzenie

dokumentacji

przebiegu

nauczania,

działalności

wychowawczej

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
13) czynny udział w radzie pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym;
15) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających
z bieżącej działalności jednostki;
16) przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest
rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do
podjęcia nauki w szkole;
17) zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub
wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości
psychofizycznych, pochodzenia rasowego lub etnicznego dzieci.
4. Obowiązki nauczycieli i zadania członków zespołu ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej:
1) rozpoznanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień;
2) określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
odpowiednio do dokonanego rozpoznania;
3) dokonanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym
efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć
stosownie do potrzeb,
4) przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem;
5) opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla
dzieci niepełnosprawnych;

6) opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię z poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
7) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów
wychowawczych;
8) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli;
9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców,
nauczycieli;
10) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
11) współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu
pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje
kontakt z ich rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączając ich
w działalność przedszkola.
§ 23.
Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo oświatowych.
§ 24.
W przedszkolu zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która wykonuje określone zadania
związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie całego obiektu oraz wykonuje
zadania związane z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa.
§ 24a.
Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:
1)

współpracę

służącą

uzgodnieniu

przedszkolnego i korelowania ich treści;

sposobów

realizacji

programów

wychowania

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów
ewaluacji pracy opiekuńczo - edukacyjnej;
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.
10. Inne zadania nauczycieli:
1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I
szkoły podstawowej;
4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną, zdrowotną i inną;
5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich
kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia
zawodowego;
6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę
pomieszczeń;
7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem
prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących
dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć
otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych,
wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać
udział zainteresowani rodzice;
9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących;
11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej;

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym;
13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa;
14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie

informacji

dotyczących dzieci;
15) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych;
16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej;
17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami
w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
c) włączenia ich w działalność przedszkola;
18)

prowadzenie

pracy

wychowawczo

-

dydaktycznej

i

opiekuńczej

zgodnie

z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy;
19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw;
20) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej;
21) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających
z bieżącej działalności jednostki.
§ 24b.
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, 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;
2) Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę
wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez
zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a Dyrektor po

przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie
rozpatrzenia wniosku.
§ 25.
Postanowienia końcowe
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnejnauczycieli, rodziców, dzieci i pracowników obsługi.
2 . Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się :
1 ) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń;
2) udostępnianie statutu przez dyrektora przedszkola.
3. Szczegółowe przepisy i zasady dotyczące pracy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
przyprowadzania i odbierania dzieci, rekrutacji, spacerów i wycieczek, zadań pracowników
pedagogicznych

oraz

pracowników

niepedagogicznych

znajdują

odzwierciedlenie

w oddzielnych regulaminach, zatwierdzonych po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,
Radę Rodziców.
4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy .
6. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

