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Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§1 

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr16 w Lublinie, dalej zwane Przedszkole. 

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Lublin z siedzibą Plac Króla 

Władysława Łokietka 1 w Lublinie, dalej zwana Organem Prowadzącym.  

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie 

z siedzibą przy ulicy 3Maja 6, 20-078 Lublin. 

4. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ulicy Krężnickiej 156, 20-518 Lublin.  

5. Tablica urzędowa zawiera nazwę Przedszkola w pełnym brzmieniu.  

6. Przedszkole posługuje się pieczęcią: 

 

Przedszkole nr 16 Lublin, ul. Krężnicka 156 

tel.81-75-00-978 REGON 431030467 

NIP 9462669699 

§2 

1. Przedszkole działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. 

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje własną dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

3. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Przedszkola 

§3 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju 

dziecka. 

3. W ramach zadań 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 
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             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) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących  

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

             bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

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

             o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

             pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

             adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

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

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

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

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka, 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania  

i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

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

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

             umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 

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

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, 

grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania 

zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie 

rozwoju, 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 

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

             kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – 

             kaszubskiego, 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

             językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 
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 1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem     

        indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka, 

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

            oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej    

            wychowania przedszkolnego, 

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

             aktywności, 

       4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci   

             niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy,  

               prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

             lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju  

             niepełnosprawności dziecka. 

5. Wobec rodziców Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

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

wczesnej interwencji specjalistycznej, 

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

zakres zadań realizowanych w Przedszkolu. 

6. Przedszkole prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą poprzez: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z cała grupą we wszystkich sferach rozwoju, 

2) zajęcia indywidualne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, 

3) stwarzanie okazji do możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, 

4) zabawy dowolne oraz spontaniczną działalność dzieci, 

5) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców, 

6) wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy. 

 

§4 

1. Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim dzieciom 

zgodnie z ich potrzebami. 

2. Przedszkole prowadzi współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

3. 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 oraz w środowisku 

społecznym. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Przedszkola. 

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

1) rodzicami uczniów, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

zwanymi dalej „poradniami”, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi przedszkolami, 
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5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: 

1) rodziców dziecka, 

2) dyrektora Przedszkola 

3) nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem, 

4) poradni, 

5) asystenta edukacji romskiej, 

6) pomocy nauczyciela, 

7) asystenta nauczyciela lub osoby o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, 

8) pracownika socjalnego, 

9) asystenta rodziny, 

10) kuratora sądowego, 

11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

8. 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) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, 

4) porad i konsultacji. 

9. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci 

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

10. 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. 

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

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

12. 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. 

13. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji oraz z 

zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 4. 

14. 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. 

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

odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w Przedszkolu 

oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu Przedszkola. Liczba uczestników 
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zajęć nie może przekraczać 10. 

16. Przedszkole ze względów zdrowotnych dziecka może zorganizować 

zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

17. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego 

lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz 

2) indywidualnie z dzieckiem. 

18. Procedurę objęciem dziecka zindywidualizowaną ścieżką opisuje Rozporządzenie 

MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

(§12) 

19. Do zadań Przedszkola w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno -  

pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci, 

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

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

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

uczestnictwo w życiu przedszkola, 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w 

celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania, 

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

szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w 

środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu 

Przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania 

dziecka oraz planowania dalszych działań. 

20. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą w 

Przedszkolu 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). 

 

§5 

1. Zadania Przedszkola w zakresie organizowania opieki nad dziećmi 

niepełnosprawnymi zależą od potrzeb środowiska i warunków placówki:  

1) Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, których stopień 

niepełnosprawności pozwala na samodzielne funkcjonowanie w grupie, (stopień 

niepełnosprawności lekki), po przedłożeniu dyrektorowi orzeczenia poradni 

psychologiczno – pedagogicznej,  

2) nauczyciel pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi ma obowiązek ściśle 

współpracować ze specjalistami opiekującymi się wychowankiem w celu dostosowania 

treści, metod i organizacji pracy do potrzeb edukacyjnych dzieci, 

3) dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor 
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powołuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania 

pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno terapeutyczny, 

4) dla dziecka objętego kształceniem specjalnym, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub 

niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo: 

a) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu      

    współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub specjalistów, lub 

b) pomoc nauczyciela – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu     

    o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

 

§6 

1. Zadania Przedszkola w zakresie umożliwienia dzieciom podtrzymania poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej realizowane są poprzez udział 

w zajęciach organizowanych na terenie placówki:  

1) Przedszkole organizuje, w ramach planu zajęć, naukę religii na życzenie rodziców - 

opiekunów prawnych, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, 

2) nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i 

zatwierdzonych przez władze kościelne,  

3) nauka religii odbywa się w wymiarze:  

             - 2 razy po 30 minut tygodniowo w grupie dzieci 5-letnich i 6 – letnich,  

             - 2 razy po 15 minut tygodniowo w grupie dzieci 4-letnich,  

4) dzieciom nie uczęszczającym na zajęcia religii zapewnia się opiekę i możliwość 

udziału w innych zajęciach i zabawach na terenie placówki,  

5) w dniach, w których odbywają się zajęcia religii w danym oddziale w czasie 

przeznaczonym na realizację podstawy programowej, czas realizacji podstawy 

programowej jest wydłużony o czas trwania tych zajęć.  

2. Przedszkole umożliwia dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywanie i rozwijanie 

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej poprzez prowadzenie:  

1) nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka narodowego,  

2) nauki własnej historii i kultury,  

3) nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość 

narodowa,  

4) zajęć artystycznych lub innych dodatkowych zajęć.  

3. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego, naukę historii i kultury w 

Przedszkolu organizuje dyrektor na pisemny wniosek rodziców dziecka składany na 

zasadzie dobrowolności.  

4. Nauczanie języka mniejszości, języka regionalnego, własnej historii i kultury oraz 

geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość 

narodowa, odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku 

szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dyrektor 

współdziała z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym. 

 



STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W LUBLNIE 

 

str. 9 

 

§7 

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom stała opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w 

Przedszkolu i poza nim. 

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dzieckiem w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu, na 

terenie placu zabaw oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola, 

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

wycieczek, 

3) zatrudnienie w każdym oddziale wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i woźnej 

oddziałowej, 

4) zatrudnienie pomocy nauczyciela w grupie trzylatków, 

5) zastosowanie odpowiednich napisów i oznaczeń mających na celu zachowanie 

bezpieczeństwa oraz stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i 

psychicznym, 

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez 

osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania przez rodziców/prawnych 

opiekunów. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko w drodze do 

Przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika Przedszkola) oraz w 

drodze z Przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika 

Przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej przez 

rodziców). 

5. W Przedszkolu nie zezwala się na prowadzenie kuracji leczniczych dziecka, 

podawania medykamentów, zmieniania opatrunków, itp. 

6. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia dziecka (podwyższenie temperatury, nasilenie 

kaszlu, uraz) nauczyciel lub dyrektor Przedszkola informuje rodziców o jego stanie, a 

rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola. 

7. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z jednoczesnym poinformowaniem 

rodziców dziecka. 

8. W przypadku , gdy miejsce ,w których mają być prowadzone zajęcia lub stan 

znajdującego się w nich wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa , nie 

dopuszcza sie do rozpoczęcia prowadzenia w nich zajęć 

9. Jeśli  stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w. czasie zajęć, niezwłocznie się je 

przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc dzieci powierzone opiece 

przedszkola. 

10. W pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co 

najmniej 18 C   

11. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniej temperatury, dyrektor zawiesza 

zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając organ prowadzący. 

12. Dyrektor , za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli; 

      a) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15 C lub jest niższa, 

       b) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu i dzieci. 
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      13. Pomieszczenia w których odbywają się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę  

      14. Prace remontowe , naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola   

             przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach dzieci, którym  

              przedszkole zapewnia opiekę. 

       15. W przypadku konieczności  przeprowadzania prac remontowych, naprawczych lub   

             instalacyjnych w czasie funkcjonowania przedszkola prace te organizuje się w sposób   

             nienarażający dzieci pozostałych pod opieką przedszkola na niebezpieczeństwo i    

            uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz zastosowania szczególnych  

           środków ostrożności. 

       16. Pracownik przedszkola , który powziął wiadomość o wypadku , niezwłocznie  

             zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc  

              medyczną a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy . 

       17. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 

a)  rodziców/ opiekunów poszkodowanego dziecka 

b) pracownika służb bezpieczeństwa i higieny pracy 

c) organ prowadzący przedszkole 

 

 

    

 

§8 

1. W Przedszkolu na wniosek rodziców organizuje się zajęcia dodatkowe prowadzone 

przez specjalistów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci. 

2. Zajęcia dodatkowe mogą obejmować:  

a) naukę języka angielskiego, 

b) rytmikę, 

c) gimnastykę korekcyjną, 

d) tańce (towarzyski, ludowy), 

e) terapię logopedyczną. 

3. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci 

i wynosi: 

       a) dla dzieci w wieku 3-4 lat- 10-15 minut, 

       b) dla dzieci w wieku 5-6 lat – 25- 30 minut. 

4. Zajęcia dodatkowe opłacane są w całości przez organ prowadzący. 

5. Dyrektor zapewnia wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć. oraz decyduje 

o wyborze firmy prowadzącej zajęcia. 

6. Kwalifikacje osób prowadzących zajęcia określają odrębne przepisy. 

7. Zajęcia dodatkowe odbywają się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, poza czasem 

przewidzianym na  realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Realizacja podstawy programowej w placówce odbywa się w godzinach 8.00 – 13.00. 

8. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, przejmuje pełną odpowiedzialność w czasie 

trwania zajęć za bezpieczeństwo i zdrowie  dzieci. 

9. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe opracowują programy nauczania na dany rok 

szkolny. 

10. Realizacja zajęć dodatkowych regulowana jest warunkami lokalowymi przedszkola i 
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zasadą umiaru, tak by nie obciążać nadmiernie dziecka. 

11. Terminy zajęć dodatkowych są podawane do wiadomości rodziców na pierwszym 

zebraniu w danym roku szkolnym. 

12.  Rodzice mogą organizować zajęcia dodatkowe odpłatnie swoim dzieciom jedynie 

poza godzinami pracy przedszkola. 

13. Przedszkole organizuje, w ramach planu zajęć, naukę religii na życzenie rodziców. 

14. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i 

zatwierdzonych przez władze kościelne. 

15. Nauka religii odbywa się w wymiarze: dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo 

       - 2 razy po 30 minut tygodniowo w grupie dzieci 5-letnich i 6 – letnich,  

 - 2 razy po 15 minut tygodniowo w grupie dzieci 4-letnich.  

16. Dzieciom nie uczęszczającym na zajęcia religii Przedszkole zapewnia opiekę i 

możliwość udziału w innych zajęciach i zabawach na terenie placówki. 

17. W dniach, w których odbywają się zajęcia religii w danym oddziale w czasie   

przeznaczonym na realizację podstawy programowej, czas realizacji podstawy  

programowej jest wydłużony o czas trwania tych zajęć. 

 

Rozdział IV 

Organy Przedszkola i ich kompetencje 

§9 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor przedszkola, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców. 

2. Przedszkolem kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, 

przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola, przewodniczącym 

Rady Pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi przebywającymi w 

Przedszkolu. 

 

§10 

 

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, 

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

kompetencji stanowiących, 

6) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-11-2017&qplikid=2#P2A6
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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 warunki 

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole, 

9) organizuje pomoc pedagogiczno-psychologiczną. 

2. Zadania Dyrektora: 

1) wykonywanie uchwały Rady Gminy Lublin w zakresie działalności Przedszkola, 

2) współpracowanie z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy 

dzieciom i ich rodzinom, 

3) organizowanie procesu rekrutacji do Przedszkola w oparciu o odrębne przepisy, 

4) opracowywanie na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia 

Radzie Pedagogicznej na pierwszym zebraniu danego roku szkolnego, którego dotyczy 

plan, 

5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających z 

prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Przedszkola, 

6) dokonywanie (przynajmniej raz w roku) kontroli mającej na celu zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do 

Przedszkola, określenie kierunków ich poprawy, 

7) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli Przedszkola, 

8) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny pracy, 

9) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadanie 

stopnia nauczyciela kontraktowego, 

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

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców, 

11) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia 

Organowi Prowadzącemu, 

12) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola, 

13) współpracowanie z rodzicami, Organem Prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi 

i kontrolującymi, 

14) kierowanie polityką kadrową Przedszkola, 

15) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom, 

16) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

17) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w 

czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole 

18) dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego, 

19) współdziałanie z organizacjami związkowymi, 

20) organizowanie w porozumieniu z Organem Prowadzącym wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka. 

 

§11 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola realizującym statutowe 

zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 
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2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

Przedszkolu.  

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków Rady 

Pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola. Przygotowuje on  

i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie  wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z 

regulaminem Rady Pedagogicznej. 

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez radę Przedszkola, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę Przedszkola, 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola, 

4) uchwalenie Statutu Przedszkola, jak również jego zmian, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków, 

6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym    

sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w 

celu doskonalenia pracy Przedszkola. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:   

1) organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 

2) projekt planu finansowego Przedszkola, 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych  

wyróżnień, 

4) propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych  

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) Wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy Przedszkola. 

7. Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów    

wychowania przedszkolnego ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady  

 Rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego biorąc pod    

 uwagę możliwości dzieci.  

8. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej biorą udział w pracach komisji konkursowej w 

celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola. 

9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora Przedszkola. 

10. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

 

§11 

1. Rada Rodziców Przedszkola nr 16 w Lublinie jest organem kolegialnym i stanowi 

reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. 

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

wybranych w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania rodziców na początku 

każdego roku szkolnego. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 
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4. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

5. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami innych przedszkoli, szkół i placówek 

i ustalać zasady i zakres współpracy. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) współudział w planowaniu pracy Przedszkola. 

2) opiniowanie ważnych spraw przedszkola, w tym: 

a) opiniowanie pracy Dyrektora, na wniosek organu sprawującego nadzór  

     pedagogiczny, w celu dokonania oceny jego pracy, 

b) opiniowanie pracy nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu        

     zawodowego, w celu dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela, 

c) opiniowanie projektu  planu finansowego składanego przez Dyrektora, 

d) opiniowanie i zatwierdzanie programu wychowania i opieki, organizacji procesu       

     dydaktycznego Przedszkola na dany rok szkolny, 

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Przedszkola, 

4) uczestniczenie w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola. 

 

§13 

1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków 

rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy Przedszkola. 

2. Koordynatorem działań organów w Przedszkolu jest Dyrektor. 

3. Organy Przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez: 

1) organizowanie wspólnych posiedzeń, 

2) planowanie i podejmowanie wspólnych działań. 

4. Organy Przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji. 

5. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając 

zakresy kompetencji tych organów. 

 

 

Rozdział III 

Organizacja Przedszkola 

§14  

1. Organizacja Przedszkola dostosowana jest do: 

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

czas ich pracy, 

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej 

podstawie programów wychowania przedszkolnego, 

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych 

prowadzonych przez Przedszkole. 
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§15 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  

w zbliżonym wieku.  

2. Zasady doboru dzieci powinny uwzględniać ich potrzeby, zainteresowania, 

uzdolnienia, wzajemne sympatie, itp. 

3. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. 

4. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w 

zależności od czasu pracy oddziału lub realizacji zadań. 

5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia  

poradni psychologiczno-pedagogicznej określającej ich poziom rozwoju 

psychofizycznego i stan zdrowia. 

 

§16 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w Przedszkolu w 

oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wybranego 

programu wychowania przedszkolnego. 

2. Realizacja zadań podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się  

w godzinach od 8.00 do 13.00 w każdy dzień tygodnia.  

3. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut. 

4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacyjny. 

5. Organizację pracy Przedszkola określa Ramowy Rozkład Dnia, który znajduje się w 

dzienniku zajęć elektronicznym, na tablicy ogłoszeń, stronie Internetowej Przedszkola. 

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dnia, 

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, różnorodnych form pracy i 

odpoczynku, dla swojego oddziału. 

7. Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym: 

1) godziny pracy poszczególnych oddziałów,  

2) godziny posiłków, czas przeznaczony na realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, 

3)  czas przeznaczony na zajęcia dodatkowe. 

§17 

1.  W Przedszkolu mogą funkcjonować oddziały, których czas pracy wynosi: 

1) 5 godzin - realizujące podstawę programową, 

2) 10 godzin - realizujące treści programowe wykraczające poza podstawę 

programową. 

2. Do realizacji zadań statutowych placówka posiada 5 sal wyposażonych w sprzęt i 

środki dydaktyczne odpowiednie do grupy wiekowej. 

3. Przedszkole posiada plac zabaw wyposażony w sprzęt do realizacji zadań z zakresu 

edukacji zdrowotnej. 

 

§18  
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1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez 

Organ Prowadzący: 

1) Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do l7.00 z wyłączeniem przerwy 

wakacyjnej, dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy, 

2) czas pracy przedszkola oraz terminy przerw w pracy Przedszkola ustalane są przez 

Organ Prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej, 

3) w okresie ferii zimowych, wiosennych i innych dni wskazujących na możliwość 

niskiej frekwencji dzieci, Dyrektor może zmniejszyć liczbę oddziałów, 

zagospodarowując czas pracy poszczególnych pracowników na wykonywanie innych 

zadań wynikających z organizacji pracy w placówce. 

2. Dzieci przebywające w Przedszkolu korzystają z trzech posiłków przygotowywanych     

przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 39 w Lublinie: 

1) dzienną stawkę żywieniową ustala  Dyrektor w porozumieniu z SP39 

2) koszty związane z wyżywieniem pokrywają w całości rodzice, 

3) pracownicy Przedszkola zatrudnieni w placówce  mogą korzystać z wyżywienia  z 

odpłatnością, którą podaje dyrektor SP nr 39 w Lublinie do wiadomości na podstawie 

Uchwały Rady Miasta Lublin. 

3. Zasady racjonalnego żywienia określają odrębne przepisy.  

4. Zasady odpłatności za świadczenia Przedszkola nr l6 ustala Organ Prowadzący 

stosowną uchwałą Rady Miasta 

5. Za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot 

kosztów wyżywienia  i czesnego odliczany od opłaty za następny miesiąc. 

6. Usługi świadczone przez Przedszkole, prowadzone przez Miasto Lublin w zakresie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w 

wymiarze 5 godzin dziennie. 

7. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana jest : telefonicznie , przez dziennik 

elektroniczny, osobiście do godz.8.10 danego dnia. 

8. W celu ewidencji obecności  i rozliczenia rzeczywistego czasu pobytu dziecka w 

Przedszkolu nr 16 w Lublinie prowadzi się poprzez się elektroniczny system ewidencji 

pobytu dziecka  przy pomocy czytnika rejestrującego oraz kodów QR.  

 

 

Rozdział V 

Pracownicy Przedszkola 

§19  

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników niebędących 

nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają 

odrębne przepisy. 

3. W przypadku utworzenia oddziału integracyjnego, za zgodą organu prowadzącego 

zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie 

pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. 

4. Pracownikami niebędącymi nauczycielami są: 
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1) referent,  

2) pomoc nauczyciela, 

3) woźna, 

4) robotnik gospodarczy 

5. Pracownicy niebędący nauczycielami zobowiązani są do współdziałania i 

wspomagania nauczycieli w realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych dla dobra 

dziecka. 

 

§20 
 

 

1. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor  

Przedszkola kierując się organizacją i potrzebami placówki. 

2.  Referent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno - gospodarczych 

w Przedszkolu, a w szczególności:  

1) sprawowanie opieki nad całością budynku i sprzętu Przedszkola,  

2) załatwianie spraw związanych z utrzymywaniem w stanie używalności pomieszczeń i 

sprzętu Przedszkola, 

3) w razie potrzeby uczestniczenie w zebraniach rodziców i posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej,  

4) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

5) wspomaganie  nauczyciela w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo 

dzieciom, 

6) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych. 

3. Do zadań pomocy nauczyciela należy: 

1) pomoc dzieciom przy wykonywaniu czynności higienicznych, 

2) pomoc dzieciom przy ubieraniu i rozbieraniu, 

3) pomoc nauczycielce podczas spacerów i wycieczek ,oraz zabaw, 

4) wspomaganie nauczyciela w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo  

            dzieciom, 

5) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych. 

4. Do zadań woźnej należy: 

1) utrzymywanie w czystości powierzonych jej opiece pomieszczeń i w należytym stanie 

powierzonego sprzętu, 

2) pomoc nauczycielce podczas spacerów i wycieczek z dziećmi, 

3) pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci, 

4) przygotowanie sprzętu do odpoczynku, 

5) podawanie posiłków, 

6) wspomaganie nauczyciela w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo 

dzieciom, 

7) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych. 

5. Do zadań konserwatora należy: 

1) przeprowadzanie systematycznej konserwacji urządzeń znajdujących się na terenie 

placówki (zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami), 

2) wspomaganie nauczyciela w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo 
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dzieciom, 

3) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych. 

6. Ponadto każdy pracownik zobowiązany jest do: 

1) dbałości o mienie Przedszkola, 

2) współpracy z innymi pracownikami, 

3)  dbania o dobrą atmosferę pracy, 

4) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy, 

5) powiadamiania Dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach 

związanych z działalnością placówki, 

6) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 

7. Zakres zadań nauczycieli obejmuje: 

1) współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i 

nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych opiekunów do 

znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji 

dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. W ww. zakresie nauczyciel 

zobowiązany jest do: 

a) zapoznania rodziców z programem wychowania przedszkolnego realizowanym w 

danym oddziale i uwzględniania opinii rodziców w tym zakresie, 

b) przekazywania rzetelnej informacji o rozwoju dziecka, jego zainteresowaniach i 

potrzebach, pozyskiwania informacji dotyczących potrzeb i trudności, a także 

uzdolnień i zainteresowań dzieci, 

c) ustalania z rodzicami form pomocy pedagogicznej, uwzględniania pozyskanych od 

rodziców informacji do planowania pracy z dzieckiem. 

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność 

za jej jakość: 

a) nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy uwzględniając treści programu 

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale; 

b)  nauczyciele planują pracę według bloków tematycznych integrując zadania i treści 

wszystkich działów programowych;  

c) dla planowania pracy z dziećmi punktem wyjścia jest ocena wykonania planu z 

poprzedniego okresu jak również potrzeby i zainteresowania dzieci; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, a także 

przekazywanie rodzicom informacji o wynikach tych obserwacji. 

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

 przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki  

 w klasie I szkoły podstawowej. 

5) kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne 

zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym 

zakresie z rodzicami, 

6) współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

opiekę zdrowotną i inną, w następujących formach: 

a) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, 

b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych i innych, 

c)  zajęć o charakterze terapeutycznym, 
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d) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców/prawnych opiekunów, 

e) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców/prawnych opiekunów. 

      6.1 cała dokumentacja pracy nauczyciela obejmująca pkt. 1-6 prowadzona jest w formie    

elektronicznej za pomocą dziennika elektronicznego -   uonet vulcan  

7) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez 

Przedszkole:  

a) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci, 

b) sprawowanie opieki przez cały czas pobytu dzieci w Przedszkolu,  

c) zapewnianie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym, stosowanie w tym celu obowiązujących przepisów,  

d) kontrolowanie każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć terenu, sali, sprzętu, 

pomocy i materiałów,  

e) powiadamianie Dyrektora oraz rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym 

wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe 

samopoczucie),  

f) zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów 

podczas spacerów i wycieczek z dziećmi. 

 

§21 
 

1. Nauczyciele są zobowiązani do współpracy z rodzicami dzieci uczęszczającymi do  

Przedszkola. 

2. Współpraca z rodzicami przebiega w następujących formach: 

1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane 

przez Dyrektora Przedszkola, 

2) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli, nie rzadziej niż raz na kwartał, 

3)  zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu, 

4)  wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane wg harmonogramu, 

5) konsultacje indywidualne,  

6) informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Przedszkola 

7) ekspozycje prac dzieci, 

8)  codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do: 

1) znajomości  podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań 

edukacyjnych 

2) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności 

w nauce,  

3) uzyskania informacji i porad w sprawie wychowania i opieki,  

4) zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego, 

5) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w 

osiąganiu tej gotowości odpowiednio wspierać, 

6) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z 

potrzebami dziecka i rodziców/prawnych opiekunów, 

7) udziału w organizowanych wspólnych spotkań z okazji uroczystości Przedszkola, 

zajęć otwartych, zgodnie z obowiązującym kalendarzem imprez. 
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8) Wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu 

nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu  

realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych 

9) zgłaszania pomysłów związanych z zagospodarowaniem , aranżacją wnętrz i otoczenia 

przedszkola 

10) wyrażenia opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć 

11) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców 

12) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez 

dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy ,narodowości ,wyznania ,płci oraz 

pozycji społecznej czy materialnej. 

4. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest:  

1) uczestniczenie w zebraniach,  

2) współdziałanie z Przedszkolem w realizacji jego działań, 

3) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu, 

4) powiadamianie Przedszkola o dłuższej nieobecności dziecka, a w przypadku dziecka   

realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne  usprawiedliwienia 

każdej jego  nieobecności, 

5) złożenie oświadczenia uprawniającego do odbioru dziecka z Przedszkola przez osoby 

zapewniające bezpieczeństwo, 

6) odbieranie dziecka z Przedszkola zgodnie z deklaracją wyznaczonej godziny odbioru, 

nie później niż do godziny 17.00, 

7) przekazanie dziecka przyprowadzonego do Przedszkola pod opiekę nauczyciela, 

8) udzielanie rzetelnej informacji na temat dziecka (np. choroby, niepełnosprawności, 

alergie, itp.), 

9) przyprowadzanie dziecka zdrowego i czystego, ubranego „na cebulkę” stosownie do 

pogody, 

10) niezwłoczne zawiadomienie  Dyrektora  Przedszkola o stwierdzonym  zatruciu 

pokarmowym  i chorobie  zakaźnej oraz dostarczenia do Przedszkola informacji 

potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia  dziecka po przebytej chorobie 

zakaźnej, lub zatruciu pokarmowym, pozwalającej  na pobyt dziecka w Przedszkolu, 

11) stosowanie się do ustaleń organizacyjnych Przedszkola, 

12) bezzwłoczne  powiadomienie Dyrektora i nauczyciela oddziału o  każdorazowych 

zmianach: adresu zamieszkania, zameldowania, telefonu kontaktowego, itp. 

13) zgłaszanie  nauczycielowi niedyspozycji dziecka mających  wpływ na 

funkcjonowanie w grupie (lęki, obawy, emocje, samopoczucie), 

14) wspieranie nauczycieli w celu osiągania gotowości szkolnej dziecka. 

5. Konsekwencją nie wywiązywania się rodziców/prawnych opiekunów z realizacji 

obowiązków wobec dziecka jest: 

1) rozmowa z nauczycielem, 

2) rozmowa z Dyrektorem Przedszkola w obecności nauczyciela lub bez, 

3) rozmowa z psychologiem w obecności Dyrektora Przedszkola, 

4) poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o zgłoszeniu do sądu rodzinnego w 

związku z zagrożeniem dobru dziecka określonego w konstytucji.  
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Rozdział VI 

Wychowankowie Przedszkola 

§22 

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci, które w roku kalendarzowym kończą 3 lata w 

danym roku szkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 7 lat. 
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może   

uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w 

którym kończy 9 lat. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor placówki  może przyjąć dziecko, 

które ukończyło na dzień rozpoczęcia roku szkolnego 2,5 roku. 
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie 

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

dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca 

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 
5. Dziecko które z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym w którym kończy 

6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub 

innej formie wychowania przedszkolnego. 
6. Dzieci 3-letnie, 4-letnie i 5-letnie mają prawo do realizacji wychowania 

przedszkolnego. 
7. Nabór dzieci do Przedszkola prowadzi się corocznie według podanego przez organ 

prowadzący harmonogramu na dany rok. 
8. Przedszkole przestrzega praw dziecka zawartych w „Konwencji o prawach dziecka",  

są to prawa do:   
1) akceptacji takim jakim jest, 

2) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju, 

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 

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

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, 

6) doświadczania konsekwencji własnego zachowania,  

7) zdrowego, urozmaiconego jedzenia, 

8) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej 

oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej, 

9) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo dydaktycznym. 

9. W Przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka" ustalony z dziećmi, w 

porozumieniu z rodzicami. Do obowiązków dziecka należy: 

1) przestrzeganie ustalonych wspólnie z nauczycielem zasad i norm postępowania w 

grupie, 

2) szanować godność swoją i innych, 

3) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, 

4) troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali, 

5) uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem. 

10. W Przedszkolu określa się następujące procedury na wypadek naruszenia praw 
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dziecka: 

1) rodzice/prawni opiekunowie składają skargę na piśmie do Dyrektora Przedszkola. 

2) Dyrektor Przedszkola ma obowiązek w ciągu 7 dni zbadać sprawę i dać pisemną 

odpowiedź rodzicom lub powiadomić rodziców/prawnych opiekunów o terminie 

załatwienia sprawy. 

11. Przedszkole realizuje w pełni zasadę prawa dziecka do życzliwego i podmiotowego  

traktowania. W Przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych 

oraz traktowania dziecka w sposób poniżający jego godność, naruszający 

bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne. 

12. Przedszkole stwarza warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom 

bezpieczeństwo:  

1) budynek przedszkolny i teren wokół niego odpowiada ogólnym warunkom 

bezpieczeństwa i higieny oraz posiada urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

2) teren Przedszkola jest ogrodzony i posiada właściwe oświetlenie, 

3) urządzenia sanitarne znajdują się w stanie pełnej sprawności technicznej i są utrzymane 

w stałej czystości, 

4) dzieci przebywające w przedszkolu nie mogą być pozostawiane bez nadzoru osób do 

tego upoważnionych, 

5) Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom 

bezpiecznych higienicznych warunków pracy i zajęć w czasie pobytu w przedszkolu. 

6) Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i 

higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, 

w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich 

poprawy. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w 

niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.  

13. Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków, po uprzednim 

powiadomieniu rodziców na piśmie, ze względu na brak opłat za pobyt dziecka w 

przedszkolu przez okres miesiąca, oraz nieuregulowanie opłat w dodatkowo 

wyznaczonym terminie i w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne 

przygotowanie przedszkolne nieusprawiedliwiona i niezgłoszona przez rodziców w 

ciągu miesiąca nieobecność dziecka w Przedszkolu. 
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Rozdział VII 

Przepisy Końcowe 

§23 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności nauczycieli,  

rodziców, pracowników obsługi i administracji. 

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. 

4. Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy. 

5. Obsługę księgowo - finansową prowadzi  Lubelskie Centrum Administracyjno-

Ekonomiczne Oświaty 

6. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ogólne i 

resortowe ustawy systemie oświaty i akty wykonawcze do ustawy. 

7. Statut jest przechowywany w siedzibie Przedszkola nr 16 w Lublinie. 

8.  Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola 

nr16 w Lublinie. 

 

Niniejszy statut stanowi tekst jednolity zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej                                 

nr 10/2020/2021 z dnia 15 września 2020 
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