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S T A T U T
P R Z E D S Z K O L A  N R  48

W  L U B L I N I E



SATUT PRZEDSZKOLA NR 48  
w Lublinie został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 7 września 1981 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001 
roku Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 
2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w 
sprawie  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół.  Załącznik Nr 1 do rozporządzenia (Dz. U. 
z 2002 roku Nr 51, poz. 458).

5. 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).

6. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  14  kwietnia  19992  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.).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 
publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 roku Nr 56, poz. 506).

8. 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).

9. 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).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w 
sprawie  warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania   i  opieki  dla  dzieci  i 
młodzieży niepełnosprawnych …(Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 167).

11. 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).

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 i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w 
sprawie  warunków i  sposobu organizowania  przez publiczne  przedszkola,  szkoły i 
placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2003 roku Nr 135, poz. 1516).  

14. Uchwały Rady Miasta Lublin aktualnie obowiązującej w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin  
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§ 1

Informacje ogólne:

1. Przedszkole nr 48 w Lublinie jest przedszkolem publicznym.
2. Przedszkole ma siedzibę w budynku przy ul. Leonarda 15 w Lublinie.
3. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia – placówka lub przedszkole – należy 

przez to rozumieć – Przedszkole nr 48 w Lublinie.
4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Rada Miasta  Lublin.
5. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia – organ prowadzący należy przez to 
      rozumieć – Rada Miasta Lublin.
6. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
7. Ilekroć  w  niniejszym  statucie  używa  się  określenia  –  organ  sprawujący  nadzór 

pedagogiczny – należy rozumieć –  Lubelski Kurator Oświaty.
8. Przedszkole używa pieczęci podłużnej o treści :

Przedszkole nr 48
w Lublinie ul. Leonarda 15

tel. 525–30–42
Regon 431030680

§ 2. 

1. Celem przedszkola jest celowe wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym 
potencjałem  i  możliwościami  rozwojowymi  w  relacjach  ze  środowiskiem  społeczno-
kulturowym i przyrodniczym.

2.  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz   
     odpowiednich aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

1) Przedszkole:
a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka, proces wychowawczy przebiegający w rodzinie 

oraz przygotowanie dziecka do nauki w szkole,
b) utrzymuje ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, szkołą oraz 

innymi instytucjami,
 c)  umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

językowej i religijnej,
d)  wprowadza i kultywuje własne tradycje,
e)  sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.
f)  umożliwia korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która jest dobrowolna 
     i bezpłatna,
g)  udziela dziecku pomocy po uprzedniej konsultacji z rodzicami,
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h)  udziela  dziecku  pomocy  na  wniosek  rodziców,  nauczyciela,  przedszkola,  poradni 
psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być prowadzona w formie:
• zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
• zajęć otwartych dla rodziców z udziałem psychologa, pedagoga i logopedy,
• porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

Objęcie  dziecka  zajęciami  dydaktyczno-wyrównawczymi,  specjalistycznymi,  zajęciami 
psycho-edukacyjnymi oraz uczęszczanie dziecka do oddziału terapeutycznego wymaga zgody 
rodziców.
i)  może  prowadzić  powołany  przez  dyrektora  zespół  wczesnego  wspomagania  rozwoju 
dziecka  w celu  pobudzenia  psychoruchowego  i  społecznego  rozwoju  od  chwili  wykrycia 
niepełnosprawności  do  chwili  podjęcia  nauki  w  szkole;  w skład  zespołu  wchodzą  osoby 
posiadające  przygotowanie  do  pracy  z  małymi  dziećmi  o  zaburzonym  rozwoju 
psychoruchowym:

• pedagog  posiadający  kwalifikacje  odpowiednie  do  rodzaju  niepełnosprawność 
dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog

• psycholog
• logopeda
• inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

W  przypadku,  w  którym  przedszkole  nie  zatrudnia  w/w  specjalistów  powyższy  zespół 
organizuje poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu 
wczesnego wspomagania. 

2) Zadaniem przedszkola jest :
a) zapewnianie  opieki  odpowiednio  do  wieku  i  potrzeb  dziecka  z  uwzględnieniem 

przepisów bezpieczeństwa i higieny, 
b) wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
c) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans

umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
d) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,

podejmowanie odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
e) rozwijanie wrażliwości moralnej,
f) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących

w  dostępnym  doświadczeniu  dziecka,  otoczeniu  przyrodniczym,  społecznym, 
kulturowym i technicznym,

g) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania
własnych myśli i przeżyć,

h) rozwijanie możliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji 
oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

i) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego
postępowania i zachowań prozdrowotnych,

j) organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku aktywność 
we wszystkich sferach rozwojowych,

k) organizowanie codziennego przebywania na świeżym powietrzu ( z uwzględnieniem 
 warunków atmosferycznych),

l) zapewnienie właściwego oświetlenia, wentylacji, ogrzewania,
m) dostosowania sprzętu do wzrostu dzieci.
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3)  Zasady sprawowania opieki w trakcie zajęć poza terenem przedszkola:

a) dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu oraz poza jego terenem pozostają pod stałą opieką 
nauczycielki i całego personelu,

b) za  bezpieczeństwo  dzieci  odpowiada  nauczycielka  w  czasie  określonym  przez 
harmonogram, 

c) przy wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości powinno 
być zapewnionych przynajmniej dwóch opiekunów dla 25 dzieci ( nauczycielka i pomoc).

d) przy wyjściu ( wyjeździe ) z dziećmi poza miejscowość, która jest siedzibą przedszkola
wymagana jest pisemna zgoda rodziców,

e) przy wyjściu (wyjeździe) z dziećmi poza miejscowość, która jest siedzibą przedszkola
powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 10 dzieci,

f) w wycieczkach nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których są przeciwwskazania
lekarskie  (  opiekę  dziecku  na  czas  wycieczki  zapewniają  rodzice  lub  nauczycielka 
wskazana przez dyrektora ),

g) kierownik wycieczki zobowiązany jest sporządzić kartę wycieczki wraz z listą 
uczestników,

h) opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem 
z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu 
docelowego,

i) wyposażono pomieszczenia przedszkola w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne 
do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcji o zasadach udzielania pierwszej pomocy,

j) zakaz realizowania wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi,

k) opracowanie w przedszkolu procedur udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

l) szkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

ł) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,

m) umieszczenie planu ewakuacji przedszkola w widocznym miejscu.

4) Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane przez opiekunów czy też upoważnioną 
przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka, a więc taką, która 
może przejąć odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo.

5) Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka z chwilą 
pozostawienia go przez rodziców ( upoważnionych opiekunów ) pod opieką nauczycielki, 
aż do momentu odbioru przez osoby upoważnione. Rodzice lub upoważnieni opiekunowie 
przejmują opiekę nad dzieckiem w momencie przywitania się z nim.

5



 
6) Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, po zasięgnięciu 
opinii  rodziców  i  wyrażeniu  przez  nich  na  nią  zgody  oraz  poinformowaniu  organu 
prowadzącego lub nadzorującego.

7)  Przedszkole  może  być  miejscem  praktyk  kandydatów  na  nauczycieli  (zasady  ich 
organizowania określają odrębne przepisy).

8)  Dyrektor przedszkola w porozumieniu z przedstawicielami rodziców może ustalić formę  
indywidualnej pomocy dziecku, któremu z powodu warunków rodzinnych lub losowych
potrzebna  jest  stała  lub  doraźna  pomoc  materialna  –  jeżeli  przedszkole  dysponuje  takim 
funduszem.

§  3. 

  1.   Organami przedszkola są:
      1)    dyrektor przedszkola,

2)    rada pedagogiczna,
3)    rada rodziców.

2.  Rada pedagogiczna i przedstawiciele rodziców uchwalają regulamin swojej działalności, 
który  nie  może  być  sprzeczny  z  przepisami  prawa  i  niniejszym  statutem.  Za  właściwe 
współdziałanie  organów  odpowiedzialny  jest  dyrektor.  Spory  powstałe  między  organami 
rozstrzygane są przez komisję złożoną przez przedstawicieli poszczególnych organów.

3.   Przedszkolem kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Dyrektor 
przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli 
i pracowników obsługi i administracji. 

4. Do właściwości   dyrektora  należy   kierowanie  bieżącą  działalnością  dydaktyczno-
wychowawczą placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, a w szczególności:

1)  w sprawach bezpośrednio związanych z działalnością podstawową przedszkola:
a) przyjmowanie  dzieci  do  przedszkola,  przenoszenie  ich  między  oddziałami  oraz 

podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia wychowanka z listy wychowanków,
b) sprawowanie  opieki  nad  wychowankami  oraz  stwarzanie  im  warunków 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
c) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach dziecka,
d) powierzanie nauczycielom opieki nad oddziałami,
e) sprawowanie  nadzoru  pedagogicznego  poprzez  diagnozowanie,  organizowanie, 

ocenianie stopnia spełniania  przez placówkę wymagań wynikających z jej działań z 
uwzględnieniem opinii rodziców i nauczycieli,

f) realizowanie  zadań  związanych  z  ocena  pracy  nauczycieli  oraz  opieką  nad 
nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,

g) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 
      w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,
h) stworzenie  warunków  do  działania  w  przedszkolu  wolontariuszy,  stowarzyszeń 

innych organizacji.
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2) w zakresie spraw organizacyjnych:

a) przygotowanie projektów planów pracy przedszkola,
b) opracowywanie  arkusza  organizacji  przedszkola  i  przedstawienie  go  do 

zatwierdzenia organowi prowadzącemu i nadzorującemu,
c) ustalenie ramowego rozkładu dnia pracy,
d) realizowanie  uchwał  rady  pedagogicznej  podjętych  w  ramach  ich  kompetencji 

stanowiących,
e) dopuszcza się do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 

3)  w zakresie spraw finansowych:

a) opracowywanie planu finansowego przedszkola,
b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania radzie pedagogicznej 
     i radzie przedszkola,
c) realizowanie  planu  finansowego,  w  szczególności  poprzez  dysponowanie 

określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów;

4)  w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola,
b) organizowanie wyposażenia przedszkola w środki edukacyjne i stosowny sprzęt,
c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii przedszkola,
d) nadzorowanie  prawidłowego prowadzenia  dokumentacji  przez  nauczycieli  i  innych 

pracowników przedszkola,
e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów przedszkola i prac konserwacyjno- 

remontowych oraz okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola;

5)  w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli przerwa w 
działalności placówki trwa co najmniej 2 tygodnie – dokonanie kontroli obiektów 
należących  do przedszkola  pod kątem zapewnienie  bezpiecznych  i  higienicznych 
warunków korzystania z tych obiektów (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, 
który  podpisują  osoby  biorące  w  niej  udział:  kopie  protokołu  przekazuje  się 
organowi prowadzącemu),  

b) egzekwowanie przestrzegania ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbałości 
      o czystość i estetykę przedszkola,
c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej 
      i powszechnej samoobrony.

5.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli 
      i pracowników nie będących nauczycielami. 

1)  dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
b) przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych  nauczycielom  oraz 

innym pracownikom przedszkola,
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c) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie 
odznaczeń, nagród lub wyróżnień nauczycieli i  innym pracownikom przedszkola,

d) wykonuje zadanie związane z awansem zawodowym nauczyciela, w tym nadaje (w 
drodze  decyzji  administracyjnej)  nauczycielowi  stażyście  stopień  nauczyciela 
kontraktowego,  dokonuje  oceny  dorobku  zawodowego  nauczycieli  wg  zasad 
określonych w odrębnych przepisach,

e) określa  zakres  odpowiedzialności  materialnej  nauczycieli  i  innych  pracowników 
przedszkola,  zgodnie  z  przepisami  Kodeksu pracy,  po zapewnieniu niezbędnych 
warunków,

f) ustala regulamin pracy, premiowania i nagradzania pracowników przedszkola oraz 
regulamin zakładowego funduszu  świadczeń socjalnych,

g) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 
regulaminem,

h) ustala plan urlopów pracowników przedszkola.

6. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor 
(inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący).

7. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym,  ogólne  wnioski  wynikające  ze  sprawowania  nadzoru  pedagogicznego  oraz 
informacji o działalności przedszkola.

8.   Dyrektor przedszkola obowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły w danym obwodzie 
o spełnieniu przez dziecko 6-letnie obowiązku szkolnego w przedszkolu oraz o zmianach 
w tym zakresie.

9.   Rada  pedagogiczna  jest  organem  kolegialnym  przedszkola. W  skład  rady 
pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. Rada pedagogiczna 
działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

     
     1)  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności :  

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz dokonywanie w nim zmian,
b) opracowanie programu rozwoju placówki,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,
d) uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,
e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

         2) Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)   organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
b)   projekt planu finansowego placówki, 

h) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
i) program szkoleń pracowników,
j) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac

 i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych i opiekuńczych.

      3) Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach, które są protokołowane 
w księdze protokołów w formie pisemnej lub wydruku komputerowego.
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     4)  Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.

     5).  Nauczycieli  obowiązuje  zachowanie  tajemnicy  służbowej  dotyczącej  uchwał, 
wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą 
być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

     6)  Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem 
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie 
i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego 
w placówce.
    7)  Opiniuje na wniosek organu prowadzącego o przedłużenie nominacji  dyrektora na 
następną kadencję.
    8)  Dyrektor  może  wstrzymać  wykonanie  uchwały  Rady Pedagogicznej  jeśli  jest  ona 
niezgodna  z  prawem.  Powiadamia  o  tym  organ  prowadzący  i  sprawujący  nadzór 
pedagogiczny. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności. 
   9) Rada Pedagogiczna uchwala po zasięgnięciu opinii  Rady Rodziców zestaw programów 
wychowania przedszkolnego do poszczególnych oddziałów i zestaw podręczników w grupie 
zerowej.
   10) Zestaw programów i podręczników obowiązuje przez kolejne trzy lata szkolne.
   11) W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady 
Rodziców    może   dokonać zmiany w zestawie programów i podręczników z tym, że zmiana 
w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie trwania roku szkolnego.

10.  W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców 
i wychowanków.

   1)  Na  pierwszym  zebraniu  organizacyjnym  rodzice  z  poszczególnych  grup  wybierają 
członków Rady Rodziców. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
   2) W skład Rady Rodziców wchodzi   trzech   przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych 
 w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
   3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 
statutem przedszkola. Zebrania Rady są protokołowane.
   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 jej regulamin.

   5) Do kompetencji Rady Rodziców należy:
   a) uchwalenie własnego regulaminu;
   b) współudział w planowaniu pracy przedszkola;
   c) opiniowanie ważnych spraw przedszkola, w tym;
       -  pracy dyrektora,  na wniosek organu sprawującego nadzór  pedagogiczny,  w celu 
dokonania oceny jego pracy,
       - pracy nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego, w celu 
dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela’
       - innowacji i eksperymentów,
       - nadzoru pedagogicznego,
       - zestawu programów wychowania przedszkolnego i zestawu podręczników;
    d)  pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola;
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    e)  typowanie  swoich  przedstawicieli  do  pracy  w  komisji  kwalifikującej  dzieci  do 
przedszkola;
    f)  podejmowanie  działań  mających  na  celu  pozyskiwanie  dodatkowych  środków 
finansowych dla przedszkola.

    6) Zasady współdziałania organów przedszkola,  zapewniają w szczególności właściwe 
wykonywanie  kompetencji  w/w  organów  oraz  bieżącą  wymianę  informacji  pomiędzy 
organami przedszkola:
    a) dyrektor przekazuje wszelkiego rodzaju informacje w „księdze zarządzeń” oraz podczas 
posiedzeń rady pedagogicznej;
    b) rada pedagogiczna przekazuje dyrektorowi uwagi i wnioski podczas posiedzeń;
    c)  Rada Rodziców współdziała z dyrektorem i rada pedagogiczną poprzez przyjęte  w 
placówce formy kontaktu; 
    d)  stałą  formą współdziałania  z  Radą Rodziców są  zebrania  organizowane na  prośbę 
dyrektora lub przewodniczącego Rady Rodziców.

    7) Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
    a) spory między organami rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest stroną;
    b) spory między Radą Pedagogiczną,  a Radą Rodziców rozstrzyga  dyrektor  w drodze 
negocjacji, zgodnie z przepisami prawa, uwzględniając dobro dziecka;
    c) w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej dyrektor przedszkola zobowiązany 
jest do:
    -   zbadania przyczyn konfliktu,
    -  wydania  w  ciągu  7  dni  decyzji  rozwiązującej  konflikt  i  powiadomienie  o  niej 
przewodniczących organów będących stronami konfliktu,
     d) spory między dyrektorem przedszkola, a innymi organami przedszkola rozstrzyga 
w  zależności  od  przedmiotu  sporu  organ  prowadzący  lub  organ  sprawujący  nadzór 
pedagogiczny.

§ 4
1. Statut przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem przepisów § 5-7.

                                                             § 5. 

1.   Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku 
      z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i możliwości rozwojowych.
2.   Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.
3.  W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale 
może być niższa od określonej w pkt. 2.

§  6. 

   1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 
wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela z zestawu dopuszczonego przez 
MEN lub programu autorskiego.

2.  Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
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3. Na  wniosek   rodziców  (prawnych  opiekunów)  w  przedszkolu  mogą  być  prowadzone 
zajęcia dodatkowe
Czas  zajęć  prowadzonych  dodatkowo,  w  szczególności  zajęć  umuzykalniających,  nauki 
języka obcego, nauki religii, tańca, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych powinien 
być dostosowany do  możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

4. Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane.

     1) Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola,  w którym 
dokumentuje  się  przebieg  pracy  dydaktyczno-wychowawczej  z  dziećmi  w  danym  roku 
szkolnym.

      2) Do   dziennika   zajęć   przedszkola   wpisuje  się w   porządku alfabetycznym nazwiska 
i  imiona  dzieci,  daty  i  miejsca  ich  urodzenia,  nazwiska  i  imiona  rodziców  (prawnych 
opiekunów)  i  adresy  ich  zamieszkania,  oznaczenia  realizowanego  programu  wychowania 
przedszkolnego oraz w dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-
wychowawczych. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

     3) Pedagog lub psycholog zatrudniony w przedszkolu prowadzi dziennik, do którego 
wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone 
w    poszczególnych   dniach,    wykaz  dzieci zakwalifikowanych do różnych form pomocy, 
informacje  o  kontaktach  z  osobami  i  instytucjami,  z  którymi  pedagog  lub  psycholog 
współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.

     5)  W  przedszkolu  mogą  działać,  z  wyjątkiem  partii  i  organizacji  politycznych, 
stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, 
albo    rozszerzenie   i   wzbogacenie      form     działalności    dydaktycznej,   wychowawczej 
i opiekuńczej przedszkola.

     6)  Podjęcie  działalności  w  przedszkolu  przez  stowarzyszenie  lub  inną  organizację, 
wymaga  uzyskania  zgody  dyrektora  przedszkola  wyrażonej  po  uprzednim  uzgodnieniu 
warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

§ 7. 

1.    Przedszkole jest placówką wielo-oddziałową.

§ 8. 

1.  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji 
przedszkola  zatwierdza organ prowadzący.

2.  W arkuszu  organizacji przedszkola określa się w szczególności:
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1) Czas pracy poszczególnych oddziałów.
2) Liczbę  pracowników  przedszkola,  w  tym  pracowników  zajmujących  stanowiska 

kierownicze.
      3) Liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do 
postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany 
arkusz  organizacyjny  oraz  termin  złożenia  przez  nauczycieli  wniosków  o  podjęcie  tych 
postępowań.

§  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 oraz zasady określonej w § 5 ust.  2 i  oczekiwań rodziców (prawnych 
opiekunów).

2.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielka (nauczycielki), którym powierzono  
     opiekę  nad  danym oddziałem, ustala  dla  danego oddziału szczegółowy  rozkład  dnia, 
     z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§  10. 

   1.   Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny,  z wyjątkiem przerw ustalonych przez 
organ prowadzący.

2.  Statut przedszkola określa :

1)  dzienny  czas  pracy  przedszkola  ustalony  jest  przez  organ  prowadzący  na  wniosek 
dyrektora przedszkola, w tym jest  czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie,
czas pracy oddziałów 9- godzinnych ustala się w taki sposób, by dzieci miały zapewnioną 
opiekę od godz. 6.00 do 17.00,

2)  terminy  przerw  w  pracy  przedszkola  ustala  organ  prowadzący  na  wniosek  dyrektora 
przedszkola,

3)  w okresie ferii zimowych, wiosennych i innych dni wskazujących na możliwość niskiej 
frekwencji dzieci, dyrektor może zmniejszyć liczbę oddziałów zagospodarowując czas pracy 
poszczególnym  pracowników  na  wykonywanie  innych  zadań  wynikających  z  organizacji 
pracy w placówce,

4)  zasady  korzystania i wnoszenia opłat ustala organ prowadzący przedszkola zgodnie 
     z uchwałą Rady Miasta.
Dzieci mogą  korzystać z trzech posiłków dziennie przygotowywanych we własnej kuchni.
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3.  Rodzice uiszczają następujące opłaty:

1)  należność za wyżywienie dziecka w wysokości dziennej stawki żywieniowej określonej   
     przez dyrektora  przedszkola w porozumieniu z odnośnymi władzami; stawka żywieniowa 
może  ulegać  zmianie  z  pierwszym  dniem  każdego  następnego  miesiąca  po  uprzednim 
uzgodnieniu z odnośnymi władzami,
2) skreślony
3)  należność  za  usługi  w  zakresie  przekraczającym  podstawę  programową  wychowania 
przedszkolnego,  która  jest  określona przez aktualnie  obowiązującą  uchwałę Rady Miasta 
Lublin,

 4.  Rodzice   lub     opiekunowie     dzieci     biorących   udział  w  zajęciach  dydaktycznych 
nie przekraczających podstawy  programowej wychowania   przedszkolnego i korzystających 
z    posiłków   uiszczają    opłaty   miesięczne  obejmujące  należność  za  wyżywienie  dzieci.
  
5.  Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot kosztów 
wyżywienia  odliczany  od  opłaty  za  następny  miesiąc  oraz  zwrot  kosztów  czesnego  na 
warunkach  określonych  w  umowie  zawartej  między  rodzicami  (opiekunami  prawnymi)  a 
przedszkolem.

5a. Istnieje możliwość zwolnienia z opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy 
programowej  wychowania  przedszkolnego  dzieci,  które  pozostają  w  rodzinach 
wielodzietnych na wyłącznym utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych), we wspólnym 
gospodarstwie  domowym;  w  przypadku  dziecka  pełnoletniego  uwzględnia  się  dziecko 
pobierającej naukę, jednak nie dłużej, niż do ukończenia 24 roku życia .

6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice wnoszą do 10 dnia każdego miesiąca.
7. Termin płatności za zaległości w opłatach za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez 
Miasto  Lublin  z  tytułu  należności  za  przygotowanie  posiłków  oraz  za  usługi  w  zakresie 
przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego – tzw. „czesne”, może 
ulec odroczeniu, rozłożeniu na raty, bądź umorzeniu w części lub w całości.

8. Powyższe należności   mogą być odroczone,  rozłożone na raty,  umorzone w części  lub 
całości  w przypadku  wystąpienia  uzasadnionego,  ważnego powodu rodzica  lub  prawnego 
opiekuna dziecka.

9.  Odroczenie,  rozłożenie  na  raty  lub  umorzenie  zaległości  może  nastąpić  na  pisemny 
wniosek rodzica, prawnego opiekuna dziecka lub dyrektora przedszkola.

10. Podjęcie  decyzji  o  odroczeniu  terminu  płatności,  rozłożeniu  na  raty  lub  umorzeniu 
zaległości musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.

11. Odroczenie   terminu   płatności   za   świadczenia,  o których  mowa w pkt 7 może 
nastąpić 
w  przypadku  trudnej  sytuacji  finansowej  rodziców  (prawnych  opiekunów)  dziecka  pod 
warunkiem regularnego uiszczania dotychczasowych opłat.

12. W  przypadku  rozłożenia  zaległości  na  raty  dyrektor  ustala  terminy  i  wysokość 
poszczególnych rat, a rodzic zobowiązuje się w formie pisemnej do ich przestrzegania.

13. Zaległości  za  świadczenia  przedszkoli  prowadzonych  przez  Miasto  Lublin,  o  których 
mowa w pkt 7  odroczone lub rozłożone na rat,  powinny zostać spłacone do końca roku 
szkolnego, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola.

 14. Uregulowanie zaległości będzie warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola na następny 
rok szkolny.



15. Umorzenie zaległości, o których mowa  w pkt 7  w części lub w całości dokonuje dyrektor 
przedszkola w szczególnie trudnej sytuacji losowej bądź finansowej rodziny dziecka.

16. W przypadku rezygnacji z usług przedszkola w danym roku szkolnym, w trakcie trwania 
miesiąca dyrektor może umorzyć zaległości proporcjonalnie do okresu nieobecności dziecka 
w przedszkolu.

 17. Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu mogą korzystać z wyżywienia za odpłatnością. 
Odpłatność  pracowników  to  należność  za  wyżywienie  oraz  należność  za  przygotowanie 
posiłków.  

§  11. 

1.   Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

1)  W  przedszkolu  zatrudnia  się  dyrektora,  nauczycieli  oraz  pracowników  nie  będących 
nauczycielami. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników 
określają odrębne przepisy.

2)  Zadania i obowiązki nauczycieli:

a) Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu 
wychowanków,

b) Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój zdolności i zainteresowań dzieci, dąży 
do pobudzenia ich procesów rozwojowych i aktywności,

c) Otacza  szczególną   troską  dzieci  wymagające  oddziaływań  stymulująco-
kompensacyjnych,

d) Zgodnie  z  zasadą  indywidualizacji  pracy  i  podmiotowego  podejścia  do  dziecka, 
nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i 
formy pracy  do jego możliwości,

e) Nauczyciel codziennie przygotowuje się do zajęć z dziećmi w oparciu o plan pracy 
      z uwzględnieniem rozkładu dnia i zasad higieny pracy umysłowej,
f) Nauczyciel  jest  zobowiązany  do  współpracy  ze  specjalistami  świadczącymi  pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotna i inną,
g) Nauczyciel  prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą danego oddziału (dziennik 

zajęć, plany miesięczne, dokumentację obserwacji dzieci i współpracy z rodzicami),
h) Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość w zakresie planowania, prowadzenia obserwacji 

i współpracy ze specjalistami,
i) Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 

40 godzin na tydzień. 
j) W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia wychowawcze 
       i edukacyjne prowadzone bezpośrednio z dziećmi w wymiarze: 22 godz. tygodniowo w 
oddziałach 6-latków, 25 godz. tygodniowo w oddziałach 3-4-5-latków,   zajęcia i czynności 
związane z organizowaniem zebrań grupowych i ogólnych   z rodzicami,  zajęcia i czynności 
związane z przygotowaniem i uczestniczeniem w uroczystościach  przedszkolnych.

k) W szczególnych wypadkach, podyktowanych koniecznością realizacji programu 
      i zapewnienia dzieciom opieki, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy 
      w godzinach ponadwymiarowych.
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3) Do  zadań  nauczycieli  związanych  z  planowaniem  i  prowadzeniem  pracy 
wychowawczo-edukacyjnej należy:

a) Opracowanie planów pracy w oparciu o program rozwoju przedszkola z uwzględnieniem 
podstawy  programowej.  Plan powinien uwzględniać   możliwości  rozwojowe dziecka, 
różnorodność form i metod pracy,   zakres pracy indywidualnej z dzieckiem adekwatnie 
do potrzeb,  współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

4)   W przedszkolu zatrudnia się  również  pracowników niepedagogicznych.

5)  Zasady zatrudniania i wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli 
określają odrębne przepisy.

6)  Dyrektor  przedszkola  przydziela  szczegółowy zakres  czynności   na danym stanowisku 
pracy,  kierując  się  w  organizacji  potrzebami  placówki  oraz  obowiązującymi  przepisami. 
Zakres    czynności     zawiera      obowiązki      w     zakresie    bhp   i    ppoż.,   oświadczenie 
o  odpowiedzialności  materialnej.  Po  zapoznaniu  i  podpisaniu  przez  pracownika,  zakres 
obowiązków włączony jest do akt osobowych.

7)  Obowiązki samodzielnego referenta:

a) sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
b) załatwia sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności  pomieszczeń i  sprzętu 

przedszkolnego,
c) zaopatruje przedszkole w żywność i sprzęt,
d) nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywności dzieciom i personelowi 

przedszkola,
e) sporządza jadłospisy,
f) prowadzi magazyny i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy przedszkola.

8)   Obowiązki kucharki (szefa kuchni):

a) przyrządza racjonalne posiłki,
b) przyjmuje produkty z magazynu, kwitując ich odbiór w raportach żywieniowych i dba 
      o racjonalne ich zużycie,
c) utrzymuje  w  stanie  używalności  powierzony  sprzęt  i  dba  o  czystość  pomieszczeń 

kuchennych,
d) bierze udział w ustalaniu jadłospisu,
e) wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy 
      w placówce.

9)  Obowiązki pomocy kuchennej:

a) pomaga kucharce w sporządzaniu posiłków,
b) utrzymuje w czystości sprzęt i naczynia kuchenne,
c) załatwia  zlecone  czynności  związane  z  zakupem  i  dostarczaniem  produktów  do 

przedszkola,
d) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy 
      w placówce.

15



10)  Obowiązki pomocy nauczyciela:

a) spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków, zlecone przez 
nauczyciela oddziału,

b) przygotowuje pomoce do zajęć,
c) dba pod kierunkiem nauczyciela o estetyczny i funkcjonalny wystrój sali,
d) wykonuje inne czynności zlecone przez nauczyciela i dyrektora wynikające z organizacji 

pracy w placówce,

11)  Obowiązki woźnej:

a) dba o czystość powierzonych pomieszczeń,
b) nakrywa  do  stołu  (do  posiłków)  zgodnie  z  zasadami  estetyki  i  rozdaje  porcje 

żywnościowe wg norm,
c) pomaga nauczycielce w pełnieniu funkcji opiekuńczych w stosunku do dzieci,
d) wykonuje inne czynności zlecone przez nauczyciela i dyrektora wynikające z organizacji 

pracy w placówce.

12)  Obowiązki dozorcy:

a) strzeże mienia przedszkolnego,
b) utrzymuje w czystości przydzielone pomieszczenia,
c) dba o ogród przedszkolny,
d) w okresie zimy odśnieża teren przed przedszkolem i posypuje piaskiem,
e) dokonuje drobnych napraw,
f) wykonuje  inne  czynności  polecone  przez  dyrektora  wynikające  z  organizacji  pracy 

przedszkola,

13)  Obowiązki konserwatora:

    a) wykonywanie prac hydraulicznych, stolarsko-mechanicznych, remontowo-budowlanych,
    b) naprawy zabawek, sprzętu i urządzeń,
    c)  dokonywanie  przeglądu  przedszkola  i  ogródka  przedszkolnego  pod  kątem 
bezpieczeństwa dzieci i natychmiastowe usuwanie ewentualnych zagrożeń,
    d)  dokonywanie  zakupów  narzędzi  i  przyborów  niezbędnych  do  wykonywania 
obowiązków służbowych,
    e) zabezpieczania miejsca awarii przed możliwością dostępu dzieci i dorosłych.

14)  Obowiązki referenta:

a) prowadzi dokumentację związaną z aktami osobowymi,
b) prowadzenie księgi korespondencyjnej,
c) wykonuje  inne  czynności  polecone  przez  dyrektora,  wynikające  z  organizacji  pracy 

przedszkola.

 14a) Obowiązki robotnika gospodarczego:

     a) pomoc starszemu referentowi w dokonywaniu zakupów,
     b) dbaniu o stan urządzeń technicznych
     c) pomoc w utrzymaniu czystości i porządku w budynku przedszkola i w ogrodzie.
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 15) W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy,  jeżeli zaistnienie potrzeba 
wynikająca  ze  zmian  organizacyjnych,  bądź  poszerzenia  samodzielności  placówki  przez 
organ prowadzący przedszkole.

16) Ponadto każdy pracownik zobowiązany jest do:
     a) dbałości o mienie przedszkola,
     b) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy,
     c) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy,
     d) powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z 
działalnością placówki,
      e) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu  w miejscu 
niedostępnym dla dzieci,
      f) nauczyciele przejmują odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci 
podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów.

§  12.

 1.    W  przedszkolu  utworzone  jest  stanowisko  wicedyrektora.  Powołania   i  odwołania 
wicedyrektora    dokonuje    dyrektor     przedszkola  po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej 
 i organu prowadzącego.

2.  Wicedyrektor  wykonuje  zadania  zgodnie  z  ustalonym  podziałem  kompetencji 
pomiędzy nim, a dyrektorem:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola, współdecyduje o organizacji pracy 
zajęć dodatkowych,
2)  wykonuje  prace  biurowe  związane  z  bieżącą  działalnością  przedszkola,  a  szczególnie 
zlecone przez dyrektora,
3) reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora.

§  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  (nauczyciele)  opiekował się danym oddziałem dzieci przez cały okres 
uczęszczania do przedszkola.

                                                            §  14

 1.  W przypadku utworzenia w przedszkolu oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo 
nauczycieli  posiadających  specjalne  przygotowanie  pedagogiczne  oraz  specjalistów 
prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 15.

  1.   Do    zadań   nauczycieli    związanych   ze   współdziałaniem z rodzicami (prawnymi 
opiekunami)     należy    współpraca   w    celu  ujednolicenia   oddziaływań   wychowawczo-
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edukacyjnych  z zachowaniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających programu 
rozwoju   przedszkola   i   planów   pracy   w   danym oddziale, uzyskanie rzetelnej informacji 
na temat własnego dziecka, jego zachowania i rozwoju. 

2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 
organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców 
lub  nauczycieli.  Rodzice  i  nauczyciele  zobowiązani  są  współdziałać  ze  sobą  w  celu 
skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko.

3.  Prowadzenie  obserwacji  pedagogicznych  mających  na  celu  poznanie  potrzeb 
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

4.  Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę 
zdrowotną, inną.

5. Formy   współdziałania  z  rodzicami (prawnymi opiekunami) w przedszkolu to: zebrania 
grupowe,   kącik  dla  rodziców,  zajęcia otwarte, uroczystości zgodnie z kalendarzem, zajęcia 
integracyjne, wycieczki, redagowanie gazetki, konkursy,  pedagogizacja rodziców,
aktywne spotkania warsztatowe dla rodziców.

6. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)   przestrzeganie niniejszego statutu,
2)   zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
3)   respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
4)   przestrzeganie ramowego rozkładu dnia,
5)   terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
6)   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
7)   niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
8)   rodzice dziecka 6-letniego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem 
dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia.

7. Rodzice mają prawo do:

1)  opiniowania i wyboru programu pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz   
      podręczników,
2)  zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju 
     przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
3)  uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu 

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

przedszkola,
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu 
      i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców.
7) dochodzenia praw dziecka i działania w jego interesie.

     
 8. Procedury odwoławcze:

1)  wnioski, spostrzeżenia, opinie i uwagi dotyczące pracy w grupie, rodzinie kierują 
     w pierwszej kolejności do nauczycielek prowadzących oddziały,
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2) w razie jakiejkolwiek niewyjaśnionej sytuacji rodzice maja prawo do jej wyjaśnienia 
     z dyrektorem placówki,
3) w wypadku nieskutecznych działań ze strony dyrektora, następną instancją odwoławczą 
jest  organ prowadzący lub nadzorujący placówkę.

§  16. 

1.   Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2
      Mogą być również przyjmowane dzieci od 2,5 roku życia.

2.  Dziecko,  któremu  odroczono  rozpoczęcie  spełniania  obowiązku  szkolnego  może 
uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku szkolnym, w którym kończy 
10 lat.

3.  Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasady powszechnej dostępności.

4. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola :     

1) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, 
2) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,
3) matek  lub  ojców,  wobec  których  orzeczono  znaczny  lub  umiarkowany  stopień 

niepełnosprawności     bądź     całkowitą     niezdolność    do     pracy,   albo niezdolność 
      do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
4) dzieci z rodzin zastępczych,
5) dzieci, które uczęszczały już do tego przedszkola w poprzednim roku szkolnym,
6) dzieci  ze specyficznymi  potrzebami są przyjmowane do przedszkola po przedłożeniu 

orzeczenia o stanie zdrowia i poziomie rozwoju.

5.  Rekrutacja    dziecka na   dany rok szkolny odbywa się na pisemny wniosek rodziców lub
        opiekunów w oparciu o kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola w terminie określonym 
        przez organ prowadzący.

   6.  Podstawą do przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia dziecka a warunkiem 
korzystania  z  usług przedszkola  jest  umowa zawarta  z  rodzicami  (opiekunami  prawnymi) 
dziecka a przedszkolem.

   7. Przyjęcie dziecka nie podlega rejonizacji

   8.  W ramach wolnych miejsc przyjęć dziecka do   przedszkola dokonuje się w ciągu całego 
roku szkolnego.

    9.  Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor,

    10. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu 
decyduje trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora.

 11.  W skład komisji wchodzą: dyrektor przedszkola, przedstawiciel Rady Rodziców,
przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

   12.   Przedszkole wywiesza w miejscu dostępnym dla zainteresowanych imienną listę dzieci
 przyjętych   i    nieprzyjętych    do    przedszkola.  Listy  dzieci   nie  przyjętych przesyłane są 
do organu prowadzącego przedszkole.
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   13. Decyzje komisji są protokołowane, akta przechowywane w kancelarii przedszkola.
       
   14.  Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji komisji do ponownego rozpatrzenia 
         na miejsce zwalniane w ciągu roku.

   15.  Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, 
          a w szczególności do:

1)   akceptacji takim, jakie jest,
2)   indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
doświadczenia  konsekwencji  własnego  zachowania  (ograniczonego  względami 
bezpieczeństwa),
racjonalnego odżywiania,
różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
 właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie 
       z zasadami higieny pracy umysłowej,
życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
 szczegółowe zasady opieki lekarskiej i higieny oraz bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu 

określają odrębne przepisy.

16.  Na  podstawie  uchwały  Rady  Pedagogicznej  dyrektor  może  po  uprzednim 
zawiadomieniu     rodzica na piśmie dokonać skreślenia dziecka z listy, gdy:

a) dziecko  nie  uczęszcza  do  przedszkola  przez  okres  jednego  miesiąca,  a  rodzice  nie 
zgłaszają przyczyny jego nieobecności (nie dotyczy dzieci 6-letnich uczęszczających do 
przedszkola w grupie 5-godzinnej),

b) rodzice bez podania przyczyny zalegają z odpłatnością przez okres dwóch miesięcy za 
usługi  świadczone przez  przedszkole  (nie  dotyczy  dzieci  6-letnich uczęszczających  do 
przedszkola w grupie 5-godzinnej).

§  17. 

Postanowienia końcowe

1. Statut  obowiązuje  w równym stopniu wszystkich  członków społeczności  przedszkolnej 
nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych.

2.  Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
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3. Obsługę  księgowo-finansową  prowadzi  Referat  Finansowo  Księgowy  Przedszkoli  w 
Wydziale Oświaty i Wychowania w Departamencie IV Zastępcy Prezydenta Urzędu Miasta 
Lublin:

4.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
operacji gospodarczych i finansowych

5. Dla  zapewnienia  znajomości  statutu  przez  wszystkich  zainteresowanych  ustala  się 
udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

6.  Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być 
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

7.  Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej.

8.  Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia uchwały przez Radę Pedagogiczną 
i podpisana przez Dyrektora Przedszkola.

9.  W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ogólne i resortowe.

Niniejszy statut stanowi tekst jednolity, zgodnie z uchwałą Nr 1/01/09 Rady Pedagogicznej  
Przedszkola nr 48 w Lublinie z dnia 13.01.2009 r.

Uchwalono dnia  13 stycznia 2009 r

Rada Pedagogiczna:                                                                                           Dyrektor:

Spis treści:
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