
 

Organami Przedszkola są: 

 Dyrektor Przedszkola 

 Rada Pedagogiczna 

 Rada Rodziców 

Dyrektor przedszkola 

Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów 

posiadających odpowiednie kwalifikacje.                                                                                                           

Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.                                                    

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz.                                                                                                           

Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne.                                                

Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji.                              

Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym 

przez radę pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie ,                 

a także organizuje obsługę administracyjną, gospodarczą przedszkola.                                                                      

Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.                                           

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami.                                                                              

Dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników przedszkola.                                                                                                                                 

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i 

rodzicami.    Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli.                                          

Dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru 

pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej                                                                                            

Dyrektor placówki przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie 

Pedagogicznej  informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego . 

 



 

Rada Pedagogiczna 

W skład Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 44 w Lublinie  wchodzą wszyscy 
nauczyciele zatrudnieni w placówce.  

Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. 

Godziny pracy nauczycieli określone są w arkuszu organizacyjnym przedszkola. 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określają art. 70 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- 

Prawo Oświatowe (  Dz.U. z 2020r. poz.1327  ) oraz Statut Przedszkola nr 44 

Statut Przedszkola Nr 44 w Lublinie dostępny jest w siedzibie placówki oraz na 

stronie internetowej placówki. 

Regulamin Rady Pedagogicznej – dostępny do wglądu w siedzibie placówki. 

Psycholog współpracujący z przedszkolem zatrudniony jest w Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej nr 5 w Lublinie ul. Magnoliowa 8 

 
 

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do 
przedszkola. 

Kompetencje Rady Rodziców określa art.83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910) oraz Statut Przedszkola  

 

Skład Rady Rodziców: 

 po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach 

przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału (jedno dziecko uczęszczające 

do przedszkola reprezentuje jeden rodzic). Wybory przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców danego oddziału w każdym roku szkolnym. 

Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności w którym określa: 

 wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady 

 szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli 



rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola. 

REGULAMIN RADY RODZICÓW dostępny do wglądu w siedzibie placówki. 

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe do kompetencji Rady Rodziców należy: 

 Opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. 

 Opiniowanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania w przedszkolu. 

 Rada Rodziców może występować z wnioskami o dokonanie oceny pracy 

nauczycieli. 

 Może wyrażać opinie na temat pracy nauczycieli po zakończeniu stażu 

zawodowego. 

 Deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowych wyłaniających 

kandydata na stanowisko dyrektora. 

 

Prezydium rady rodziców: 

 Przewodniczący 

 Wiceprzewodniczący 

 Sekretarz 

 Skarbnik 

 
Regulamin Rady Rodziców dostępny do wglądu w siedzibie placówki. 

 


