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        ROZDZIAŁ  I  

 

     § 1.   POSTANOWIENIA   OGÓLNE  

1. Przedszkole  Nr  37   jest   placówką    wychowania    przedszkolnego    prowadzoną   przez

                                                               Gmina  Miasto Lublin
2. Siedzibą przedszkola jest budynek wolnostojący,  jednopiętrowy  przy  ul. Zakopiańskiej 3.

3. Przedszkole ma prawo używania pieczęci i posługiwania się nazwą:

                                                                          Przedszkole Nr 37

                            ul. Zakopiańska 3

                                                                    20 – 857  Lublin
4. Ilekroć   w   niniejszym   statucie    używa    się    określenia  –   placówka,    oznacza    to  –  

                                                                         PRZEDSZKOLE  Nr  37  w Lublinie.
5. Ilekroć  w  niniejszym  statucie  używa  się  określenia  –  organ  prowadzący,  oznacza  to  

–

                                                                         Gmina  Miasto Lublin.
6. Ilekroć  w  niniejszym  statucie  używa  się  określenia  -  organ  sprawujący  nadzór  

pedagogiczny,  oznacza  to  –                   Lubelski  Kurator  Oświaty.

7. Regon przedszkola nadany przez Urząd Statystyczny: 431030591- 00015.

8. PKD – 8010A.

 

 



ROZDZIAŁ II

§ 2.  CELE   I   ZADANIA  PRZEDSZKOLA.

1. Cele wychowania przedszkolnego:

1) Zapewnienie   dzieciom    opieki,   wychowania    i    nauczania   w   warunkach    akceptacji  

      i   bezpieczeństwa,

2) wspomaganie  i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem 

i możliwościami rozwojowymi,

3) wspomaganie  indywidualnego  rozwoju  dziecka,  wyrównywanie  i  korygowanie  braków 

w przygotowywaniu  go  do  nauki  w  szkole  oraz  eliminowaniu  przyczyn  i  przejawów 

zaburzeń, w tym zaburzeń w zachowaniu,

4) umożliwienie  dziecku  osiągnięcia:  „gotowości  szkolnej”  rozumianej  jako  efekt  rozwoju  

i  uczenia się,

5) współdziałanie  z  rodzicami dziecka,  pełnienie  funkcji  doradczej  i  wspierającej  działania  

wychowawcze.

2.  Zadania  przedszkola  służące  realizacji  celów:

1) Zadania  przedszkola  w  zakresie  udzielania  dzieciom  pomocy  psychologiczno  – 

pedagogicznej  i  logopedycznej  to:

a) diagnozowanie środowiska dziecka,

b) rozpoznawanie  potencjalnych  możliwości  oraz  indywidualnych  potrzeb  

i umożliwienie ich zaspokojenia,

c) rozpoznawanie  przyczyn   trudności    w    nauce    i   niepowodzeń   przedszkolnych,

d) wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami,

e) otaczanie  szczególną  troską  dzieci,  których  rozwój  (fizyczny,  umysłowy,  

emocjonalno – społeczny) nie przebiega harmonijnie, i które wymagają oddziaływań 

kompensacyjno – wyrównawczych,

f) organizowanie   różnych   form   pomocy   psychologiczno – pedagogicznej,

g) podejmowanie  działań  wychowawczych   i   profilaktycznych,

h) prowadzenie   edukacji   prozdrowotnej   i   promocji   zdrowia   wśród   dzieci,

i) organizowanie różnych form pomocy logopedycznej.



2) Powyższe zadania realizowane są we współpracy z:

a) rodzicami,

b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

c) poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

d) innymi przedszkolami,

e) innymi placówkami, organizacjami działającymi na rzecz dziecka.

3) Pomoc  psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną  organizuje   dyrektor   przedszkola.

4) W  celu  rozpoznawania  ewentualnych  nieprawidłowości  w  rozwoju  dziecka  nauczyciele  

prowadzą  obserwację  pedagogiczną,  którą  dokumentują  oraz  informują  rodziców  o  jej  

wynikach.

5) Nauczyciel planując indywidualną pracę z dzieckiem ma obowiązek uwzględnić zalecenia  

specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda) określone w wydanej opinii  lub orzeczeniu.
 

    3. Przedszkole    umożliwia    dzieciom    podtrzymywanie    tożsamości    narodowej,   językowej

        i religijnej  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 dwóch  zajęć przedszkolnych  tygodniowo.

    4. Wspomaganie  indywidualnego  rozwoju  dziecka  oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu

         dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole odbywa się poprzez:

1) tworzenie  warunków  do  realizacji  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  

z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci i placówki,

2) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i  podjęcie wczesnej  interwencji  

specjalistycznej,

3) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,

4) uwzględnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,

5) uwzględnianie  propozycji  dzieci  w  codziennym  planowaniu  przez  nauczyciela  działań  

edukacyjnych,

6) ustalanie  pracy  pedagogicznej  kierując  się  zasadą  wykorzystywania  w  pracy  metod  

aktywizujących wychowanków,

7) stosowanie  form  pracy  otwartej,  umożliwiając  dzieciom  wybór  miejsca  i  rodzaju 

aktywności,

8) realizowanie   programów   autorskich   rozszerzających  wybrane   obszary   edukacyjne.



    5.  Nauczyciele mogą podejmować prace o charakterze innowacyjnym i  nowatorskim, w trosce 

         o  stałe  wzbogacanie  procesu  dydaktyczno – wychowawczego.

1) Realizowanie  ww.  działań  określają  odrębne  przepisy.

    6. Opieka  nad  dzieckiem  sprawowana  jest   w   następujący   sposób:

1) Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze względem dzieci różnicując je w zależności od ich  

wieku,  potrzeb  indywidualnych,  środowiskowych,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  

bhp.

2) Przedszkole zapewnia opiekę w czasie pobytu dziecka w placówce oraz w trakcie zajęć poza  

przedszkolem  poprzez:

a) dostosowanie  ramowych   rozkładów   dnia   do   psychofizycznych   możliwości  

dziecka

b) właściwe  wyposażenie  wnętrz  i  urządzenie  otoczenia  przedszkola,

c) zapewnienie  stałej opieki ze strony nauczyciela; w czasie wyjść poza teren placówki  

zapewnienie  opieki  według  zasady:  jedna  osoba  dorosła  na  dziesięcioro  dzieci,

d) wykorzystanie  inwencji  rodziców  w  zakresie  opieki  w  trakcie  wyjść  i  wyjazdów  

w dalsze środowisko,     

e) sprawdzenie i usunięcie zagrożeń przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu i poza 

nim.

3) Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków za  

zgodą rodziców.

4) Przedszkole  w  ramach  kompetencji   może  udzielić  pomocy  materialnej  dzieciom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w porozumieniu z organem prowadzącym, bądź 

pomóc w otrzymaniu wsparcia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.



    7. Zasady  przyprowadzania   i   odbierania   dzieci   z   przedszkola.

1) Opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola sprawują rodzice (prawni  

opiekunowie)  lub  osoby  przez  nich  upoważnione  (stosownym  oświadczeniem  złożonym 

u nauczyciela na początku roku szkolnego) zapewniając mu pełne bezpieczeństwo.

2) Przedszkole  przejmuje  odpowiedzialność  za  dziecko  z  chwilą  pozostawienia  go  przez  

rodziców (prawnych opiekunów) pod opieką nauczyciela,  aż do momentu odbioru przez  

osoby upoważnione.

3) Szczegółowe  zasady  zawarte  są   w   regulaminie   przedszkola.

    8. Organizacja   zajęć   dodatkowych.

1) Rodzice upoważniają dyrektora przedszkola do organizowania  na terenie przedszkola zajęć 

dodatkowych dla dzieci.

2) Zajęcia dodatkowe mogą obejmować:

a) naukę języka obcego – angielski,

b) rytmikę,

c) taniec towarzyski.

3) Czas  trwania  zajęć  dodatkowych  dostosowany  jest   do  możliwości   rozwojowych,  

zainteresowania  i  aktywności dzieci: 

a) dwie jednostki metodyczne w tygodniu,

b) czas trwania od 20 do 30 minut.

4) Zajęcia dodatkowe organizowane są we współpracy z fundacjami wspomagającymi rozwój  

dziecka.

       ROZDZIAŁ III   

    

§ 3.  ORGANY  PRZEDSZKOLA  I  ICH  KOMPETENCJE
         1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

                   2) rada pedagogiczna,

                   3) rada rodziców.

        2. Poszczególne  organy  działają  w  oparciu  o  regulaminy,   mają  możliwość  swobodnego

            działania  i   podejmowania  decyzji  w  ramach  swoich  kompetencji  oraz z zachowaniem 

            pełnej   demokratyzacji    w    podejmowanych    decyzjach.   Dopuszcza   się    sprzeczność

            powyższych  regulaminów  ze  statutem  przedszkola. 



        3. Przedszkolem  kieruje  nauczyciel,  któremu  powierzono  stanowisko   dyrektora. 

            Do  jego  zadań  należy:

1) kierowanie  działalnością   przedszkola  i  reprezentowanie  go  na  zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) sprawowanie  opieki  nad  dziećmi  oraz  stwarzanie  warunków  harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podejmowanych w ramach jej kompetencji  

stanowiących,

5) dysponowanie  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  placówki  

i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonywanie  innych   zadań  wynikających   z   przepisów   szczególnych,

7) współdziałanie  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów rozporządzenia MEN i S z dnia 15 

grudnia 2006  roku  w  sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego .... .

     4. Dyrektor  jest  kierownikiem  zakładu  pracy dla  zatrudnionych  w  przedszkolu  nauczycieli  

         i   pracowników   niebędących   nauczycielami,   w   szczególności   decyduje   w   sprawach:

1) zatrudniania  i  zwalniania  nauczycieli  oraz  innych  pracowników  przedszkola,

2) przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych  nauczycielom  i  innym 

pracownikom przedszkola,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady placówki  

w sprawach  odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień  dla  nauczycieli  oraz  pozostałych  

pracowników przedszkola,

4) współdziała  i  współpracuje  ze  związkami  zawodowymi  reprezentującymi  zespół  

pracowniczy w zakresie określonym ustawą o związkach zawodowych.

    5.  Dyrektor  przedszkola  w  wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje  z radą placówki,  

radą  pedagogiczną  i  rodzicami.

    6. W  przedszkolu  działa   rada   pedagogiczna,  która   jest    kolegialnym   organem  

placówki  w  zakresie  realizacji  jej  statutowych  zadań  dotyczących kształcenia, wychowania i  

opieki.

     7.  W  skład   rady   pedagogicznej   wchodzą    wszyscy   nauczyciele   zatrudnieni    w 

przedszkolu. 



        W   zebraniach  rady  pedagogicznej  mogą  także  brać  udział   z  głosem  doradczym  osoby

        zapraszane   przez   jej   przewodniczącego  za  zgodą  lub  na  wniosek  rady  pedagogicznej.

          8. Przewodniczącym   rady   pedagogicznej   jest   dyrektor   przedszkola. 

       9. Do  kompetencji  stanowiących  rady  pedagogicznej  należy:

1) zatwierdzanie   planów    pracy    przedszkola    po  zaopiniowaniu    przez   radę  rodziców,

2) podejmowanie    uchwał    w    sprawie     innowacji    i    eksperymentów    pedagogicznych 

w   przedszkolu,   po  zaopiniowaniu  ich  projektów  przez  radę  rodziców,

3) ustalanie   organizacji    doskonalenia    zawodowego    nauczycieli    przedszkola,

4) opiniowanie decyzji  w  sprawie  skreślenia  dziecka  z   listy   wychowanków (Uchwała 

Rady Miasta).

     10. 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  

(zgodnie z regulaminem),,

4) propozycje  dyrektora  przedszkola  w  sprawach   przydziału  nauczycielom  stałych prac   

i   zajęć   w   ramach   wynagrodzenia   zasadniczego   oraz  dodatkowo   płatnych    zajęć 

      dydaktycznych,    wychowawczych    i    opiekuńczych   (m.  in.    dłuższe   zastępstwa    za

      nieobecnych nauczycieli).

     11. Dyrektor    przedszkola     wstrzymuje    wykonanie   uchwał,  o  których  mowa   w   ust.  9,

           niezgodnych   z    przepisami    prawa.   O   wstrzymaniu    wykonania   uchwały    dyrektor 

           niezwłocznie zawiadamia  organ prowadzący  przedszkole  oraz  organ  sprawujący  

nadzór  pedagogiczny.

    12. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawia  

           do  uchwalenia  radzie  rodziców.

    13. Rada  pedagogiczna  może  wystąpić  z  wnioskiem  o  odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

           dyrektora  lub  innego  stanowiska  kierowniczego  w  przedszkolu.

    14. Uchwały  rady  pedagogicznej  są  podejmowane  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  

           co najmniej połowy jej członków.

    15.  Rada  pedagogiczna  ustala regulamin swojej  działalności.  Zebrania  rady  pedagogicznej

           są   protokołowane.

    16.  W   przedszkolu   może   działać   Rada   Rodziców,    stanowiąca   reprezentację  

rodziców.

     17.  Zasady  tworzenia  rady  rodziców   uchwala  ogół   rodziców  dzieci  tego  przedszkola   na  

           pierwszym zebraniu organizacyjnym.



    18.  Rada  rodziców  uchwala  regulamin  swojej  działalności,  który  nie  może  być  sprzeczny 

           ze   statutem   przedszkola.

     19.  Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do organizowania dla dzieci  na terenie  

placówki spektakli teatralnych i koncertów. 

    20.  Do  kompetencji  Rady   Rodziców   należy:

1) współudział   w   organizacji    pracy    przedszkola,

2) wyrażanie   opinii   w   ważnych   sprawach   dla   jakości   pracy    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;

3) pomoc  w   doskonaleniu   organizacji   i   warunków   pracy   przedszkola,

4) podejmowanie  działań  mających  na  celu  pozyskiwanie  dodatkowych  środków 

finansowych   i   materialnych   dla   przedszkola  (sponsoring).

     21. Zasady   współdziałania   organów   przedszkola,    zapewniają   w   szczególności  

właściwe  wykonywanie   kompetencji    ww.   organów   oraz   zapewniają   bieżącą  wymianę  

informacji  pomiędzy  organami  przedszkola.

1) Dyrektor przekazuje wszelkiego rodzaju informacje w „księdze zarządzeń” oraz podczas  

posiedzeń   rady   pedagogicznej.

2) Rada   pedagogiczna   przekazuje   dyrektorowi   uwagi   i   wnioski   podczas   posiedzeń

3 – krotnie w ciągu roku szkolnego.

3) Rada  rodziców  współdziała  z  dyrektorem  i  radą  pedagogiczną  poprzez  przyjęte  

w placówce formy kontaktu,

a) stałą formą współdziałania z radą rodziców są zebrania organizowane na prośbę  

dyrektora  lub   przewodniczącego   rady   rodziców  (np. według  potrzeb).

b) Zebrania   oddziałowe   organizowane   przez  nauczycieli.

c) Zebrania   ogólne   rodziców.

d) Informacje  zamieszczane   na  tablicy  ogłoszeń.

e) Codzienne  kontakty  wynikające  z  bieżących  potrzeb  z  dyrektorem  lub  

nauczycielami,   którym   powierzono   opiekę   w   danym   oddziale.

           22. Sposoby  rozwiązywania  sporów  między  organami  przedszkola:

1) Spory  między  organami  rozstrzyga  dyrektor,  o   ile   nie   jest   stroną.

2) Spory  między  radą  pedagogiczną  a  radą  rodziców  rozstrzyga  dyrektor  w  drodze  

negocjacji,  zgodnie  z  przepisami  prawa,  uwzględniając  dobro  dziecka.



3) W przypadku  zaistnienia sytuacji  konfliktowej dyrektor przedszkola zobowiązany jest  

do:

a) zbadania  przyczyny  konfliktu,

b) wydania w ciągu 7 dni decyzj i rozwiązującej  konflikt  i  powiadomienie 

      o   niej   przewodniczących   organów    będących    stronami   konfliktu.

4) Spory  pomiędzy  dyrektorem  przedszkola  a  innymi  organami  przedszkola  rozstrzyga  

w zależności  od  przedmiotu  sporu,  organ  prowadzący  lub  organ  sprawujący  nadzór  

pedagogiczny

ROZDZIAŁ IV

§ 4.  ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA.
       1. Liczba  miejsc   w   przedszkolu   wynosi   125.

       2. W  przedszkolu  mogą  funkcjonować  oddziały,  których  czas  pracy  wynosi:

a) 5  godzin  –  realizujące  podstawę  programową  dla  dzieci  sześcioletnich  lub  na  

zasadach  wyjątkowych  5  godzin  jeden  lub  dwa  posiłki  dla  dzieci  młodszych,  

wymagających  działań  edukacyjnych  wspomagających  ich  rozwój,  skierowanych 

przez  lekarzy  specjalistów  lub  specjalistów   Poradni  Pscchologiczno  -  

Pedagogicznej,

b) 10  godzin  –  realizujące  treści  programowe  wykraczające  poza  podstawę 

programową.

       3. Do realizacji zadań statutowych placówka posiada 6 sal zajęć, wyposażone w sprzęt i  

środki  dydaktyczne odpowiednio do grupy wiekowej.

      4. Przedszkole posiada ogród wyposażony  w  sprzęt  do  realizacji  zadań  z  zakresu  edukacji

            zdrowotnej i przyrodniczo – ekologicznej.

§ 5.  1. Podstawową     jednostką     organizacyjną     przedszkola     jest     oddział     obejmujący

            dzieci w  zbliżonym  wieku,  z  uwzględnieniem  ich   potrzeb,  zainteresowań,  uzdolnień.

              2. Liczba  dzieci  w  oddziałach  nie  może  przekraczać  25.

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

podstawę programową  wychowania  przedszkolnego

1) Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego oraz podręcznik  

spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

2) Wybrany program oraz podręcznik nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej.

3) Rada pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów oraz 

podręczników, ustala w formie drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady 



rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego i zestaw 

podręczników, uwzględniając możliwości uczniów, przystosowanie dydaktyczne  

podręcznika i jego wysoką jakość wykonania umożliwiającą korzystanie z niego 

przez kilka lat.

4)Dyrektor podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca zestaw programów 

wychowania przedszkolnego i zestaw podręczników, które będą obowiązywały od 

początku następnego roku szkolnego.

5)  Szkolny  zestaw programów i  zestaw podręczników obowiązuje przez  trzy  lata 

szkolne.

6)  nauczyciel  ma  prawo  do  opracowania  własnego  programu  wychowania  

przedszkolnego „ programy własne nauczycieli”.

        2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

        3. Czas  trwania  zajęć  prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,  

            nauki    języka    obcego,  katechezy,   ustala   się   stosownie  do  możliwości  rozwojowych 

            dzieci.

a) Czas  trwania  zajęć dodatkowych  nie  powinien  przekraczać  30  minut.

        4. Sposób dokumentowania  zajęć  prowadzonych  w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7.  1.  Przedszkole  jest  wielooddziałowe.

§ 8.  1.  Szczegółową organizację wychowania,  nauczania  i  opieki w danym roku szkolnym 

określa  arkusz  organizacji  przedszkola  opracowany  przez  dyrektora  przedszkola  do  30  maja  

każdego  roku  szkolnego.  Arkusz  organizacji  przedszkola  zatwierdza  organ  prowadzący  po 

uzyskaniu opinii  pozytywnej  od  rady  pedagogicznej  i  rady  rodziców.

    2.  W  arkuszu  organizacji  przedszkola  określa  się  w  szczególności:

1) czas  pracy  poszczególnych  oddziałów,

2) liczbę    pracowników    przedszkola,  w    tym   pracowników    zajmujących   stanowiska 

       kierownicze,

3) ogólną  liczbę  godzin  pracy  finansowanych  ze  środków  przydzielonych  przez  organ 

prowadzący  przedszkole.

4) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego

5) liczbę nauczycieli przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych  

w roku szkolnym , którego dotyczy arkusz,

6)  terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie postępowań kwalifikacyjnych 

lub egzaminacyjnych,



§ 9.  1.  Organizację  pracy  przedszkola  określa  ramowy  rozkład  dnia  ustalony  przez  

dyrektora przedszkola  na  wniosek  rady  pedagogicznej,  z  uwzględnieniem  zasad  ochrony 

zdrowia   i   higieny   pracy,   liczby   dzieci   w  oddziale  oraz  oczekiwań  rodziców (prawnych 

opiekunów).

    2.  Na   podstawie   ramowego   rozkładu   dnia  nauczyciel,  któremu   powierzono opiekę   nad

         danym    oddziałem,    ustala    dla   tego   oddziału    szczegółowy  –   ramowy rozkład   dnia,

         z   uwzględnieniem   specyfiki   w   aspekcie potrzeb  i  zainteresowań  dzieci,  różnorodnych

         metod   i   form   pracy,  godzin  posiłków   i   odpoczynku   dzieci  w  oddziałach  młodszych.

  Ramowy  rozkład  dnia  stanowi  integralny  dokument  pedagogiczny.           

             6.00 – 7.00   początek dnia w przedszkolu. 

                                 Powitanie dzieci – zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

7.00 – 8.00  zabawy indywidualne i grupowe, praca kompensacyjna –             

    stymulująca rozwój dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania. 

             8.00  – 8.15  ćwiczenia poranne zabawy ruchowe ze śpiewem

             8.15  – 8.30  przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno  porządkowe

             8.30 –  8.50  śniadanie

             8.50 -  9.00  czynności  porządkowe

             9.00 –10.30   przedstawienie   programu   przedpołudniowego:   zajęcia 

                                   z  poszczególnych obszarów edukacji: ( przyrodniczej, rozwijania 

                                   mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji

                                   matematycznej,  muzycznej,  kulturowo  –  estetycznej  i  zdrowotnej).

                       10.30 –11.30 zajęcia  dodatkowe – rytmika,    język  angielski,   zajęcia   taneczne, 

                                              logopedyczne,  korektywa,   spacery,   wycieczki,   zabawy   ruchowe 

                                              w   ogrodzie  przedszkolnym

       11.30 -12.00  czynności  higieniczne  w  łazience,   praca   dyżurnych,  gry,  zabawy  

                              zespołowe,  przygotowanie  do  obiadu.

        12.00 – 12.30  obiad 

        12.30 – 12.40  czynności  porządkowe   w   sali

        12.40 – 13.00  zajęcia  fakultatywne   z   elementami   muzykoterapii

        13.00 – 14.00  zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci

                                w  wybranych  obszarach,   zabawy   graficzne,   rysowanie, 

                                majsterkowanie,  zabawy   i   gry   językowe,

                       14.00 - 14.20   podwieczorek

                       14.20 - 17.00   zabawy  doskonalące  i  rozwijające  kompetencje  dzieci, wiadomości  

                                               i   umiejętności,   gry   towarzyskie, 



                                              zabawy  w  kącikach zainteresowań,   prace   użyteczno  –  porządkowe 

                                              w  sali,  kontakty  indywidualne   z  rodzicami

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

przez   organ  prowadzący.

1) Przedszkole jest czynne w godzinach od 6,00 do 17,00.

2) Przerwy  w   pracy   przedszkola   ustalane  są w porozumieniu z organem prowadzącym.

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.

  § 10 a.
1.   Zasady odpłatności za świadczenia Przedszkola nr 37 ustala organ prowadzący stosowną 

uchwałą Rady Miasta:

a) usługi świdczone przez przedszkola prowadzone przez Miasto Lublin w zakresie  

podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 

5 godzin dziennie,

b) przedszkole świadczy usługi w zakresie podstawy programowej w godzinach pracy 

przedszkola od 6.00 do 17.00,

c)zwalnia się z opłaty za świadczenia wymienione w ust. A,  rodziców ( prawnych 

opiekunów ) posiadających na wyłącznym utrzymaniu co najmniej 3 dzieci , jeśli są 

pełnoletnie i pobierają naukę do ukończenia przez nie 24 roku życia,

d) dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty jest oświadczenie rodzica 

( prawnego opiekuna ) złożone u dyrektora przedszkola.

2.   Dzieci przebywające w przedszkolu korzystają z posiłków przygotowywanych przez  

pracowników placówki.

- dzienną stawkę żywieniową ustala Rada Miasta w porozumieniu z dyrektorem,

- koszty związane z wyżywieniem pokrywają w całości rodzice.

3.   Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot    kosztów 

wyżywienia odliczany od opłat za następny miesiąc.

4.   Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice wnoszą do 10 każdego miesiąca.

5.   Zaległości w opłatach za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin z  

tytułu należności za przygotowanie posiłków oraz usługi w zakresie przekraczającym 

podstawy programowe wychowania przedszkolnego tzw. „czesne”, mogą ulec odroczeniu  

terminu płatności, rozłożeniu na raty bądź umorzeniu w części lub całości.

6.   Powyższe należności mogą być odroczone, rozłożone na raty, umorzone w  części lub 



całości w przypadku wystąpienia uzasadnionego, ważnego powodu rodzica lub prawnego 

opiekuna dziecka.

7.   Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości może nastąpić na pisemny 

wniosek rodzica, prawnego opiekuna dziecka lub dyrektora przedszkola.

8.    Podjęcie decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub umorzeniu 

zaległości musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.

9.   Odroczenie terminu płatności za świadczenia  , o których mowa w pkt 5 może nastąpić w 

przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziców ( prawnych opiekunów dziecka) pod 

warunkiem regularnego uiszczania dotychczasowych opłat.

10. W  przypadku  rozłożenia  zaległości  na  raty  dyrektor  ustala  terminy  i  wysokość  

poszczególnych rat, a rodzic zobowiązuje się w formie pisemnej do ich przestrzegania.

11. Zaległości za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin, o których mowa 

w pkt 5 odroczone lub rozłożone na raty, powinny zostać spłacone do końca roku szkolnego,  

w którym dziecko uczęszcza do przedszkola.

12. Uregulowanie zaległości będzie warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola na rok  

następny.

13. Umorzenie zaległości, o których mowa w pkt 1 w części lub całości dokonuje dyrektor  

przedszkola w szczególnie trudnej sytuacji losowej rodziny dziecka.

14. W przypadku rezygnacji z usług przedszkola w danym roku szkolnym, w trakcie trwania 

miesiąca, dyrektor może umorzyć zaległości, o których mowa w pkt 1 proporcjonalnie do 

okresu nieobecności dziecka w przedszkolu.

  ROZDZIAŁ V

§ 11.  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA.
       1.  W  przedszkolu  zatrudnia  się  dyrektora,  nauczycieli  oraz  pracowników  niebędących

             nauczycielami.

       2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli  i  pozostałych  pracowników  określają 

            odrębne  przepisy – Kodeksu Pracy.

       3. Przedszkole  zatrudnia   nauczycieli   posiadających  kwalifikacje pedagogiczne  do  pracy 

          w   przedszkolu.

       4. Pracownikami  niebędącymi  nauczycielami  są: 

1) samodzielny referent d/s zaopatrzenia,

2) pomoc nauczyciela,

3) woźna lub starsza woźna

4) kucharz,

5) pomoc kucharza,



6) starszy dozorca,

7) dozorca nocny,

8) konserwator - elektryk.

       5.  W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy nie  wymienione   w ust. 4  jeżeli

             zaistnieje     potrzeba    wynikająca     ze     zmian    organizacyjnych    bądź     poszerzenia  

             samodzielności   placówki   przez   organ   prowadzący   przedszkole.

       6.   Pracownicy  niebędący  nauczycielami  zobowiązani   są   do   współdziałania   i  

wspomagania nauczycieli  w  realizacji  zadań  wychowawczo – opiekuńczych   dla   dobra  i  w 

interesie dziecka.

7.   Szczegółowy  zakres  czynności  dla   poszczególnych   stanowisk   pracy   ustala   dyrektor 

       przedszkola  w porozumieniu  z  zakładową  organizacją  związkową lub przedstawicielem 

       pracowników  biorąc  pod  uwagę  organizacją  pracy  przedszkola  i  potrzeby wynikające

  z  pracy  przedszkola. 

        1) Samodzielny  referent   d/s   zaopatrzenia    wykonuje    prace   związane     z    całością

            spraw   administracyjno  –  gospodarczych   w   przedszkolu,  a   w   szczególności:

             a) sprawowanie opieki nad  przydzielonymi  pomieszczeniami   i  sprzętem  przedszkola,

                   b) załatwianie  spraw  związanych  z  utrzymaniem  w  stanie  używalności  pomieszczeń

                       i  sprzętu,

                   c)  zaopatrywanie  przedszkola   w   żywność   i   sprzęt,

                   d) nadzorowanie   sporządzania   posiłków   i   przydzielania   porcji  żywieniowych,

                   e) sporządzanie  jadłospisów,

                   f)  uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, radach pedagogicznych  w  razie  potrzeby,

            g) prowadzenie  magazynu  i  dokumentacji  magazynowej  zgodnie   z  obowiązującymi 

                 przepisami.

                   h) przestrzeganie  przepisów  i  procedur  zawartych  w  HACCP.

        2)  Do  zadań  pomocy  nauczyciela  należy:

       a)  spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku  do  wychowanków  polecone

            przez  nauczyciela  oraz   inne  wynikające   z   rozkładu   czynności   w   ciągu  dnia,

b) utrzymywać  czystość  i   higienę  w   pomieszczeniu w  którym  przechowywana  jest

       pościel,  bielizna  osobista  dzieci  oraz  leżaki,

                   c)  wykonywać   inne   czynności   polecone   przez   dyrektora   przedszkola wynikające 

      z  organizacji  pracy  przedszkola  np.  zastępstwo   za   nieobecną  woźną,

                d) przestrzegać  przepisy  i  procedury  zawarte  w  HACCP.     

   3)  Do  zadań  starszej       woźnej     należy:

  a) utrzymywanie  czystości  w  przydzielonych  pomieszczeniach  i w  stanie używalności



       sprzęt  przedszkolny,

  b)  okresowe,  generalne  sprzątanie  wszystkich  pomieszczeń,

                   c)   przynoszenie  i  rozdawanie  posiłków,

 d)  wykonywanie   innych   czynności   zleconych   przez   dyrektora   wynikających  

       z   organizacji   pracy,

e)  przyjmowanie i  wydawanie  dzieci  z  przedszkola  rodzicom  (prawnym opiekunom)

     lub osobom  upoważnionym  przez  rodziców ( prawnych opiekunów).

                   f)  przestrzeganie  przepisów  i  procedur  zawartych  w  HACCP.

        4).  Do  zadań    kucharza   należy:

  a)  przyrządzać   punktualnie     higieniczne   i   zdrowe   posiłki,

                   b)  przyjmować  produkty   z   magazynu   i   kwitować  ich  odbiór,

                   c)  utrzymywać   w  czystości   i    stanie   używalności   powierzony   sprzęt   kuchenny

                        i  dbać  o  czystość  pomieszczeń  kuchennych,

  d)  brać  udział   w   układaniu  jadłospisów,

 e)  wykonywać  inne  czynności   polecone   przez   dyrektora  przedszkola   wynikające 

      z  organizacji  pracy  przedszkola,

                f) przestrzegać  przepisów  i  procedur  zawartych  w  HACCP.              

            5).  Do  obowiązków  pomocy  kucharza  należy:

                   a) pomagać  kucharce  w przygotowaniu  posiłków,

      b) załatwiać czynności związane z zakupami i dostarczeniem artykułów spożywczych 

          i  innych,

      c) utrzymywać  w  czystości  kuchnię,  sprzęt  i  naczynia  kuchenne,

 d) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy,

                   e) przestrzegać  przepisów  i  procedur  zawartych  w  HACCP.

             6). Do  zadań  starszego  dozorcy   należy:

                   a) strzec   minia   przedszkola,

                   b) utrzymywać   czystość   na   powierzonym   odcinku,

 c) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy,

                   d)  przestrzegać  przepisów  i  procedur  zawartych  w  HACCP.

              7). Do  zadań  dozorcy   nocnego  należy:

a) strzec  mienia  przedszkola  w  godzinach  wieczornych   i   nocnych,

b) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy 

            8). Do  zadań  konserwatora  -  elektryka  należy:

a) bieżąca  konserwacja  instalacji  wewnętrznej,  elektrycznej  i  siłowej,

b) naprawa  sprzętu  elektrycznego  z  zakresu  gospodarstwa   domowego,



c) bieżąca  wymiana  świetlówek  i  żarówek  w  budynku  i  na  zewnątrz,

                  d)   wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy,

                  e)    przestrzegać  przepisów  i  procedur  zawartych w HACCP.

9.  Ponadto  każdy  pracownik  zobowiązany  jest  do:

1) dbałości  o  mienie  przedszkola,

2) współpracy  z  innymi  pracownikami,  dbania  o  dobrą  atmosferę   pracy,

3) przestrzegania  przepisów  bhp  i  dyscypliny  pracy,

4) powiadamiania  dyrektora  o  wszelkich  zauważonych  nieprawidłowościach  

związanych  z  działalnością  przedszkola,

5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i  bezpieczeństwu w miejscu 

niedostępnym  dla  dzieci         

§ 12.  1.  W  przedszkolu  może  być  utworzone  stanowisko   wicedyrektora   przedszkola   w 

przypadku gdy:

1) liczba  oddziałów  będzie  wynosiła  co  najmniej  6,

2) lokalizacja  oddziału  nastąpi  poza  budynkiem  macierzystym,

3) czas  pracy  co  najmniej  dwu   oddziałów  będzie  dłuższy  niż  10  godzin   dziennie.

        2. Dyrektor   przedszkola,  za   zgodą   organu  prowadzącego,  może   utworzyć   stanowisko

             wicedyrektora  w  innych  przypadkach  niż  określone  w  ust. 1, a  także za zgodą organu

              prowadzącego,  może  tworzyć   inne  stanowiska  kierownicze.

         3. Do  zadań  wicedyrektora  należy:

            a) organizowanie i kontrolowanie pracy przedszkola w zakresie ustalonym przez dyrektora,

            b) prowadzenie pracy  dydaktyczno – wychowawczej  w   wymiarze  określonym   odrębnymi 

                 przepisami,

            c) zastępowanie dyrektora   w  czasie  jego  nieobecności.

         4. Szczegółowy  zakres  obowiązków  wicedyrektora  ustala dyrektor  przedszkola.

§  13.  1.  Dyrektor  przedszkola  powierza  poszczególne  oddziały  opiece  jednego  lub  dwu 

nauczycieli   zależnie    od   czasu   pracy    oddziału   lub   realizowanych     zadań  oraz   z  

uwzględnieniem propozycji  rodziców  (prawnych  opiekunów).

         2. Dla zapewnienia ciągłości  i  skuteczności  pracy  wychowawczej  i  dydaktycznej wskazane 

             jest,  aby  nauczyciel   opiekował  się   danym   oddziałem   przez   cały  okres  uczęszczania

             dzieci  do  przedszkola.

§ 14.  1.  W    przypadku   utworzenia   oddziału    integracyjnego,    za    zgodą    organu  

prowadzącego  zatrudnia  się  dodatkowo  nauczycieli  posiadających  specjalne  przygotowanie  



pedagogiczne oraz  specjalistów  prowadzących  zajęcia  rewalidacyjne.

§ 15. 1. 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   informacji  o  rozwoju  dziecka  rodzicom  (prawnym  opiekunom) 

podczas  rozmów  indywidualnych  wynikających  z  potrzeb  wychowawczych,  nie  

udzielania informacji w rozmowach telefonicznych oraz osobom nieupoważnionym.

c) pozyskiwania  informacji  dotyczących  potrzeb  i  trudności,  a  także  uzdolnień 

i zainteresowań  dzieci,

                  d ) ustalania  z  rodzicami  form  pomocy  pedagogicznej,

e)  uwzględniania   pozyskanych   od   rodziców   informacji   do   planowania    pracy

      indywidualnej  z  dzieckiem  o  charakterze  wspomagającym  rozwój.

           2) Planowanie  i  prowadzenie  pracy  wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiedzialności

                za  jej  jakość,

a) nauczyciele  opracowują  miesięczne  plany  pracy  uwzględniając  treści  programu 

wychowania  przedszkolnego  realizowanego  w  danym  oddziale;

b) dwa  razy  do  roku  dokonują  ewaluacji  procesu  dydaktyczno  –  wychowawczego,  

badań  osiągnięć  edukacyjnych   dzieci  oraz  autoewaluacji.

     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) Współpracę    ze   specjalistami    świadczącymi   pomoc   psychologiczno – pedagogiczną 

                  i  logopedyczną,  w  następujących  formach:

a. zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

b. zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno  –  kompensacyjnych,  logopedycznych  

oraz  innych  zajęć  o  charakterze  terapeutycznym,

c. warsztatów  psychoedukacyjnych  dla  rodziców,

d. porad, konsultacji, pilotaże, obserwacje wycinkowe  i uczestniczące, zajęcia  

o charakterze otwartym.

5)Prowadzenie  obowiązującej  dokumentacji  pedagogicznej-  dzienniki  zajęć,  arkusze  do  



badań  osiągnięć  edukacyjnych  dzieci,  plany  miesięczne  oraz  współpracy  z  rodzicami  i  

środowiskiem.

6)Nauczyciel  prowadzi  dla  swojego  oddziału  dziennik  zajęć  przedszkola,  w  którym 

dokumentuje przebieg pracy dydaktyczno wychowawczej w danym roku szkolnym.

            a) Do dziennika zajęć nauczyciel wpisuje w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona

               dzieci, daty i miejsce urodzenia, nazwiska i imiona rodziców ( prawnych opiekunów)

               adresy ich zamieszkania, realizowany program wychowania przedszkolnego.

b)  W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno wychowawczych.  

Prowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem.

2.  Współpraca  z  rodzicami  może  przebiegać  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  i  bieżących  potrzeb,

4) wycieczki,  uroczystości  przedszkolne  organizowane  wg  harmonogramu,

5) konsultacje  indywidualne,

6) informacje  zamieszczane  na  tablic y ogłoszeń,

7) ekspozycje prac dzieci,  

8) codzienne  kontakty  z  rodzicami  wynikające  z bieżących  potrzeb wychowawczych.

  3. Rodzice  mają  prawo  do:

1) znajomości  zamierzeń  dydaktyczno – wychowawczych,

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

i  problemów  w   nauce,

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

4) zgłaszania   wniosków  dotyczących  doskonalenia  procesu  edukacyjnego.

   4. Rodzice  mają  obowiązek:

1) powiadamiania  przedszkola  o  nieobecności  dziecka  dłuższej niż  7  dni,

2) uczestnictwa  w  zebraniach,

3) wnoszenia  opłat  za  pobyt   i   żywienie  dziecka  zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miasta 

i  na  wskazane  konto.

ROZDZIAŁ VI    

 § 16.    WYCHOWANKOWIE   PRZEDSZKOLA
       1. Do  Przedszkola   uczęszczają  dzieci  w  wieku  od  3  do  6  lat,  z  zastrzeżeniem   ust. 2.

        2. Dziecko,  któremu    odroczono    rozpoczęcie   spełniania   obowiązku   szkolnego,   może 

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



            w  którym  kończy  10 lat.

        2. a) W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  do przedszkola  może  uczęszczać dziecko, 

               które  ukończyło  2,5 roku.

        3. Przedszkole  prowadzi  rekrutację  dzieci  w  oparciu  o  zasadę  powszechnej dostępności:

           1) w   pierwszej  kolejności  przyjmowane   są   dzieci  6 –letnie,   objęte  obowiązkiem 

               rocznego  przygotowania  przedszkolnego;

               - dzieci  matek  lub  ojców  samotnie  wychowujących  dzieci;

               - matek    i    ojców    wobec   których   orzeczono   znaczny   lub   umiarkowany   stopień

                 niepełnosprawności  bądź  całkowitą   niezdolność  do    samodzielnej   egzystencji,   na

                  podstawie  odrębnych  przepisów;

               - dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

               - dzieciom  nauczycieli , przy równych  z  innymi  dziećmi  warunkach,  przysługuje  

prawo  pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola,

               - dzieciom z  rodzin  wielodzietnych.

2)W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszonych   do   przedszkola dzieci przekracza liczbę miejsc,

o  przyjęciu dzieci decyduje komisja powołana przez dyrektora przedszkola.

      3) W  skład  komisji  wchodzą:

          -  Dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący,

          -  przedstawiciel  rady  pedagogicznej,

          -  przedstawiciel  rady  rodziców,

− przedstawiciel lokalnej społeczności delegowany przez Radę Osiedla.

      4) W  przypadku,  kiedy  liczba  zgłoszonych   do   przedszkola  dzieci  nie  przekracza liczby

          miejsc, przyjęć dzieci dokonuje dyrektor przedszkola.

     5) Rodzice  ubiegający  się  o  miejsce  w  przedszkolu  obowiązani  są  złożyć  w   kancelarii

          przedszkola  prawidłowo  wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola.

     6) Rekrutację     dzieci     do    przedszkola     prowadzi    się    corocznie   według 

harmonogramu ustalonego przez organ prowadzący.

        4. 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

       5. W  przedszkolu  obowiązuje  „Kodeks przedszkolaka”  ustalony  z dziećmi, w porozumieniu 

           z rodzicami. Obowiązkiem  dziecka  jest:

           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,

           6) dbać o zdrowie własne  i  innych.

       6. W  przedszkolu  określa  się  następujące  procedury na wypadek naruszenia praw dziecka:

          1) rodzice   mają   prawo   złożyć   skargę   na   piśmie   do   dyrektora   przedszkola  –   przy

               rozpatrywaniu   skargi    dyrektor   zachowuje   procedurę   administracyjną   wynikającą 

               z  Kodeksu  postępowania  administracyjnego.

7. 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

       stale w czystości zgodnie z procedurą sanitarną,

  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  przedszkola  jako  pracodawca   zapewnia   wszystkim   pracownikom   badania 

        profilaktyczne  i  sanitarne  -  nieodpłatnie – zgodnie  z  Kodeksem  pracy.

         8. Określa      się     przypadki,    w    których     dyrektor     przedszkola     w     porozumieniu 

             z   nauczycielami,   którym   powierzono   opiekę   nad   dziećmi   w   danym  oddziale  

oraz  przyjmując  za   podstawę   Uchwałę    Rady     Miasta    dokonuje     skreślenia     dziecka  

             z   ewidencji  dzieci:

       1)  wzywa  na   piśmie  rodziców  do  uregulowania  opłat  za   pobyt   i  wyżywienie dziecka w 

przypadku   jedno  miesięcznej  zaległości oraz określa termin ewentualnego skreślenia    z   listy  

dziecka   w  przypadku  nieuregulowania  zobowiązań,

       2)  niezgłoszona   i  nieusprawiedliwiona   nieobecność  dziecka   w   przedszkolu  trwająca



           co  najmniej   dwa   miesiące.

   9. Skreślenie dziecka sześcioletniego z listy wychowanków następuje  na podstawie uchwały 

       rady   pedagogicznej   i  nakłada  na  dyrektora  przedszkola  obowiązek  przekazania  tej

       informacji na piśmie dyrektorowi szkoły oraz rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

ROZDZIAŁ VII       

§ 17.    PRZEPISY  KOŃCOWE.
       1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie  z  odrębnymi  przepisami. 

         2. Zasady gospodarki finansowej  przedszkola określają odrębne przepisy. 

         3. Rada  pedagogiczna  upoważniona  jest  do  dokonania  zmian   w   statucie  przedszkola 

             w  przypadku  zaistnienia  istotnych  okoliczności  dotyczących  niektórych  postanowień

             i  skonsultowania  zmian  pod  względem  zgodności  z  prawem z  Dyrektorem  Wydziału

             Oświaty   i   Wychowania  Urzędu   Miasta   Lublin   lub   właściwym   jego   dyrektorem 

             i  przedstawicielem  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny. 

§ 18. Gospodarka finansowa 
1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

2 . Obsługę księgowo – finansową prowadzi Referat finansowo- księgowy przedszkoli w 

Wydziale Oświaty i Wychowania w Departamencie Czwartego Zastępcy Prezydenta Urzędu 

Miasta Lublin.

Tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr 3/2009 Rady Pedagogicznej

 w dniu 20 lutego 2009 r

                                                                                         Za Radę Pedagogiczną



    STATUT   PRZEDSZKOLA   Nr  37

Opracowany  na  podstawie  następujących  aktów  prawnych:

1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572,
      z późn. zm.) 
2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lutego 2007r roku  w  sprawie 
ramowych statutów publicznego  przedszkola  oraz   publicznych  szkół.( Dz. U z 2007r Nr 35 
poz222 z późn zm.)
3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu  z  dnia 23 grudnia 2008r  w  sprawie 
      podstawy     programowej     wychowania      przedszkolnego     oraz     kształcenia     ogólnego 
      w  poszczególnych  typach  szkół  (Dz. U. z 2009r Nr 4 poz 17. ).

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z  dnia 7 stycznia 2003 roku  w  sprawie
      zasad   udzielania    i    organizacji   pomocy  psychologiczno – pedagogicznej  w  publicznych
      przedszkolach,  szkołach  i  placówkach  (Dz. U. z 2003 roku Nr 11, poz. 114).

5.  Rozporządzenie   Ministra    Edukacji    Narodowej  z  dnia  14 kwietnia 1992 roku   w   sprawie 
      warunków i sposobu organizowania  nauki  religii  w  publicznych  przedszkolach  i  szkołach 
      (Dz. U. z 1992 roku Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).
6.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 9 kwietnia 2002 roku  w  sprawie 
     warynków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej  przez  publiczne  szkoły
      i  placówki  (Dz. U. z 2002 roku Nr 56, poz. 506).
7.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z  dnia 20 lutego 2004 roku  w  sprawie 
     warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia  z  jednych 
     typów  szkół  do  innych  (Dz. U. z 2004 roku Nr 26, poz. 232).
8.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku  w  sprawie
     bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002
      roku Nr 6, poz. 69).
9.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 roku  w  sprawie 
     warunków organizowania kształcenia  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych ...
     (Dz. U. z 2005 roku Nr 19, poz. 167).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 roku  w  sprawie
      sposobu i trybu organizowania indywidualnego  nauczania  dzieci  i  młodzieży  (Dz. U. z  
2003  roku Nr 23, poz. 193).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie
      szczegółowych  zasad   działania   publicznych   poradni   psychologiczno – pedagogicznych... 
       (Dz. U. z 2003 roku Nr 5, poz. 46).
12. Konwencja   o  Prawach  Dziecka  z  dnia 20 listopada 1989 roku  ratyfikowana  przez  Polskę 
      30 kwietnia 1991 roku  (Dz. U. z 1991 roku Nr 120, poz. 526).
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r ( Dz.U. Z 27 lutego 

2007r. Nr 35, poz.222 )zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół.

14 Ustawa z dnia 19 marca 2009r  roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie 

niektórych ustaw.( Dz. U. Z dnia 9 maja 2007r., Nr 80, poz.542).
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