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STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 W LUBLINIE opracowany na podstawie następujących 
aktów prawnych:

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 60);

 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r.poz.1943 z późn.
zm) .

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela( t.j. Dz. U. poz. 1189 z późn. zm).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształ-
cenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego
dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegóło-
wej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9. 08. 2017 r. w sprawie zasad organi-
zacji  i  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,
szkołach i placówkach( Dz. U. z 2007 r. poz. 1591)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warun-
ków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożli-
wiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów
należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się języ-
kiem regionalnym (Dz.U. z 2017 , poz. 1627).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warun-
ków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. ( Dz. U.
z 1992 r. Nr 36, poz.155 z późn. zm.)

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

 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 roku Nr 6, poz. 69).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2017).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidu-
alnego obowiązkowego  rocznego przygotowania  przedszkolnego dzieci  i  indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2017, poz. 1616).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizo-
wania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017, poz. 1635).

 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)
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 Uchwała  Nr 509/ XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin.

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sposobie pro-
wadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1646).

 Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki
prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);

 Rozporządzenie ministra edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek ( Dz. U. z 2017 r., 1611).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organiza-
cji roku szkolnego(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).
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STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 W LUBLINIE

PREAMBUŁA

Misją naszego przedszkola jest jak najlepsze przygotowanie Dzieci do życia w zmieniającym się
świecie. Pragniemy zapewnić:

 rozwój kreatywnego myślenia i zainteresowań Dzieci,

 naukę poprzez zabawę

 dobre przygotowanie do dalszej edukacji,

 rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych, 

 pełną zaangażowania, profesjonalną współpracę z Rodzicami.
Dzieci będą zawsze w centrum procesu podejmowania decyzji. Nasze przedszkole – przedszkolem
młodych badaczy, w którym Dzieci będą poznawać siebie i środowisko, w którym żyją. Starannie
dokumentujemy  osiągnięcia  dzieci,  ich  postępy.  W  przypadku  wystąpienia  trudności
wychowawczych  i  edukacyjnych  oferujemy  dzieciom  profesjonalne  działania  stymulujące,
kompensujące  czy  korygujące  rozwój.  Promujemy  wartości  patriotyczne,  ekologię,  zdrowie
psychiczne  i  fizyczne.  Pragniemy  stworzyć  dzieciom  odpowiednią  atmosferę  i  warunki  do
podejmowania różnorodnej aktywności i samodzielnego gromadzenia doświadczeń. Najważniejsze
jest dla nas zaakceptowanie dziecka takim, jakim jest i zapewnienie mu warunków do zaspokojenia
podstawowych  potrzeb  psychicznych,  szczególnie  potrzeby  bezpieczeństwa  i  kontaktu
emocjonalnego.  Naszym  działaniom  przyświeca  motto  zaczerpnięte  z  twórczości  Wojciecha
Korczaka:” Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”.
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Rozdział 1. 
Nazwa i typ jednostki

§ 1.

1. Przedszkole posługuje się nazwą „Przedszkole Nr 5 w Lublinie”.
2. Przedszkole  Nr 5 w Lublinie  jest  jednostką  wychowania  przedszkolnego prowadzoną przez

Gminę Lublin.
3. Siedziba  Przedszkola  Nr  5  jako  przedszkola  wielooddziałowego  mieści  się  przy  Al.

Racławickich 42b w Lublinie.
4. Oddziały  Przedszkola  Nr  5  realizują  zadania  wynikające  z  programu  wychowania

przedszkolnego w lokalach przy Al. Racławickich 42b oraz przy ul. Spokojnej 13 w Lublinie.
5. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia – „jednostka”, „przedszkole” oznacza to –

Przedszkolne nr 5 w Lublinie.
6. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia – organ prowadzący, oznacza to – Gmina

Lublin.
7. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia – organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

oznacza to – Lubelski Kurator Oświaty.

Rozdział 2. 
Cele i zadania przedszkola

§ 2.

1. Przedszkole współdziałając z rodzicami realizuje cele i zadania określone w: ustawie z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
oraz  w  programach  dopuszczonych  do  użytku  przez  dyrektora  przedszkola  na  wniosek
nauczyciela, w Konwencji o prawach dziecka:

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to
realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia
dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na
drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

3. Wynikające z powyższych celów zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych
dzieci,  przedszkole  realizuje  w ramach  określonych  obszarów  edukacyjnych:  fizyczny,
emocjonalny, poznawczy, społeczny.

4. Zadania oddziału przedszkolnego:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzy-

jających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznaw-
czym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętno-
ści korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
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4) zapewnienie prawidłowej organizacji  warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom roz-
wijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do po-
ziomu rozwoju dziecka,  jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,  z
poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie  poczucia  wartości,  indywidualność,  oryginalność  dziecka  oraz  potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do sa-
modzielności,  dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji,  uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o
zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawia-
jących się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne
do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość es-
tetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie warto-
ści oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,  adekwatnych do etapu
rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną,  samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania inten-
cjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uzna-
nymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożli-
wiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przed-
szkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikają-
cych z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o
nowe zagadnienia,  wynikające  z  pojawienia  się  w otoczeniu  dziecka  zmian i  zjawisk
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie  rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,  prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami-umożliwiających dziecku poznawanie kultu-
ry i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego- kaszubskiego.

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka języ-
kiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
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5. Przedszkole  udziela  i  organizuje  dzieciom,  ich  rodzicom  i  nauczycielom  pomoc
psychologiczno-pedagogiczną  na  zasadach  określonych  w  obowiązującym  rozporządzeniu
MEN i w procedurze, opracowanej na jego podstawie.

6. Przedszkole  realizuje  zadania  w  zakresie  udzielania  dzieciom  pomocy  psychologiczno  –
pedagogicznej  polegające  na  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb
rozwojowych  i  edukacyjnych  dziecka  oraz  rozpoznawaniu  indywidualnych  możliwości
psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) ze szczególnych uzdolnień; 
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej; 
7) z choroby przewlekłej; 
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
9) z niepowodzeń edukacyjnych; 
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposo-

bem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowi-

ska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
7. Korzystanie  z  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  w  przedszkolu  jest  dobrowolne  i

nieodpłatne. 
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 
9. Pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  zespole  udzielają  dzieciom  nauczyciele  oraz

specjaliści  wykonujący  w  przedszkolu  zadania  z  zakresu  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej, w szczególności logopedzi. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana dzieciom we współpracy z:
1) rodzicami dzieci; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 
3) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy:

1) rodziców dziecka
2) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z

dzieckiem;
4) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
5) poradni;
6) asystenta edukacji romskiej;
7) pomocy nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
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9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego.

12. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z
dzieckiem oraz w formie: 

1) zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno  -  kompensacyjnych,  logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

2) porad i konsultacji.
3) zajęć rozwijających uzdolnienia

13. Nauczyciele  oraz  specjaliści  w  zespole  prowadzą  działania  pedagogiczne  mające  na  celu
rozpoznanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych dzieci, w tym szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich
zaspokojenia, w tym: obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

14. Zadania Przedszkola w zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi zależą
od potrzeb środowiska i warunków placówki: 

1) Przedszkole  organizuje  opiekę  nad  dziećmi  niepełnosprawnymi,  których  stopień
niepełnosprawności  pozwala  na  samodzielne  funkcjonowanie  w  grupie,  (stopień
niepełnosprawności  lekki),  po  przedłożeniu  dyrektorowi  orzeczenia  poradni
psychologiczno – pedagogicznej, 

2) nauczyciel pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi ma obowiązek ściśle współpracować
ze  specjalistami  opiekującymi  się  wychowankiem  w celu  dostosowania  treści,  metod
i organizacji pracy do potrzeb edukacyjnych dzieci. dla dziecka posiadającego orzeczenie
o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  dyrektor  powołuje  zespół,  którego  zadaniem  jest
planowanie  i  koordynowanie  udzielania  pomocy  w oparciu  o  indywidualny  program
edukacyjno -terapeutyczny z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego

3) pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają uczniom nauczyciele
oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

a) do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:

 prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywi-
dualnych potrzeb  rozwojowych i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofi-
zycznych wychowanków

 minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburze-
niom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pe-
dagogicznej,

 prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
b) do zadań logopedy w przedszkolu należy

 prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków,

 diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie
pomocy logopedycznej indywidualnej i grupowej w zależności od rozpozna-
nych potrzeb,
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 podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstaniu zaburzeń
komunikacji językowej.

15. Zadania  Przedszkola  w  zakresie  umożliwienia  dzieciom  podtrzymania  poczucia  tożsamości
narodowej  ,  etnicznej,  językowej  i  religijnej  realizowane  są  poprzez  udział  w  zajęciach
organizowanych na terenie placówki: 

1) Przedszkole  organizuje,  w  ramach  planu  zajęć,  naukę  religii  na  życzenie  rodziców -
opiekunów prawnych, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia. 

2) nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych
przez władze kościelne. 

3) nauka religii odbywa się w wymiarze: 

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

 2 razy po 15 minut tygodniowo w grupie dzieci 4-letnich. 
4) dzieciom nie uczęszczającym na zajęcia religii zapewnia się opiekę i możliwość udziału

w innych zajęciach i zabawach na terenie placówki; 
5) w  dniach,  w  których  odbywają  się  zajęcia  religii  w  danym  oddziale  w  czasie

przeznaczonym  na  realizację  podstawy  programowej,  czas  realizacji  podstawy
programowej jest wydłużony o czas trwania tych zajęć. 

6) Przedszkole  umożliwia  dzieciom należącym do mniejszości  narodowych i  etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywanie i rozwijanie
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej poprzez prowadzenie: 

 nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka narodowego, 

 nauki własnej historii i kultury, 

 nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość
narodowa, 

 zajęć artystycznych lub innych dodatkowych zajęć. 
7) Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego,  naukę historii  i  kultury w zespole

organizuje  dyrektor  na  pisemny  wniosek  rodziców  dziecka  składany  na  zasadzie
dobrowolności. 

8) Nauczanie  języka  mniejszości,  języka  regionalnego,  własnej  historii  i  kultury  oraz
geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa,
odbywa się  na  podstawie  programów nauczania  dopuszczonych  do użytku szkolnego
przez  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  i  wychowania.  Dyrektor  współdziała  z
organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się
językiem regionalnym.

16. 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, 
2) pomoc  w  rozpoznawaniu  możliwości  rozwojowych  dzieci  i  podjęcie  wczesnej

interwencji specjalistycznej, 
3) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka, 
4) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w zespole, 
5) uwzględnianie propozycji dzieci w codziennym planowaniu przez nauczyciela zadań 
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6) edukacyjnych, 
7) ustalanie  kierunku pracy pedagogicznej  kierując się zasadą wykorzystywania w pracy

metod aktywizujących wychowanków, 
8) stosowanie  form  pracy  otwartej,  umożliwiając  dzieciom  wybór  miejsca  i  rodzaju

aktywności. 
17. W Przedszkolu może być powołany przez dyrektora zespół wczesnego wspomagania rozwoju

dziecka  w  celu  pobudzania  psychoruchowego  i  społecznego  rozwoju  dziecka  od  chwili
wykrycia  niepełnosprawności  do  podjęcia  nauki  w  szkole,  prowadzony  bezpośrednio  z
dzieckiem  i  jego  rodziną.  Zasady  organizowania  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dzieci
określają odrębne przepisy. 

18. Opieka nad dzieckiem sprawowana jest w następujący sposób: 
1) w czasie  pobytu  w  przedszkolu  oraz  w  trakcie  zajęć  poza  terenem  opiekę  sprawują

nauczycielki, pamiętając o przestrzeganiu w szczególności przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy, przeciwpożarowych, ruchu drogowego; 

2) przedszkole realizuje zadania opiekuńcze względem dzieci różnicując je w zależności od
ich wieku, potrzeb indywidualnych, środowiskowych; 

3) 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 nauczyciela i pracowników niebędących nauczycielami w

czasie zajęć w przedszkolu oraz w trakcie pobytu poza terenem placówki, 
d) przed organizacją wycieczki w obrębie miasta, a także poza miejscowość, która jest

siedzibą przedszkola, wymagana jest pisemna zgoda rodziców składana w formie
oświadczenia, 

e) kierownik wycieczki obowiązany jest zabezpieczyć: apteczkę pierwszej pomocy z
niezbędnym wyposażeniem, sporządzić kartę wycieczki wraz z listą uczestników i
przedłożyć dyrektorowi zespołu, 

f) opiekunowie  uczestników wycieczki  obowiązani  są  sprawdzić  stan  liczbowy jej
uczestników każdorazowo przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie
zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego, 

g) niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek, wyjść poza budynek podczas burzy,
śnieżycy i gołoledzi, 

4) Pracownik przedszkola, który otrzymał wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia
poszkodowanemu  opiekę,  w  szczególności  udzielając  poszkodowanemu  pierwszej
pomocy i zabezpieczając miejsce wypadku,

5) O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
a) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego
b) dyrektora
c) organ prowadzący przedszkole
d) radę rodziców.
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6) Wychowankowie  za  zgodą  rodziców  ubezpieczeni  są  od  następstw  nieszczęśliwych
wypadków w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym

19. Nauczyciele mogą podejmować działalność o charakterze innowacyjnym i eksperymentalnym
jeżeli  istnieją  takie  potrzeby,  warunki  lokalowe i  organizacyjne.  Działalność  ta  ma na  celu
poprawę  jakości  pracy  przedszkola  poprzez  nowatorskie  rozwiązania  programowe,
organizacyjne i metodyczne.

20. Decyzję o wprowadzeniu innowacji lub eksperymentu podejmuje rada pedagogiczna w formie
uchwały po pozytywnej opinii rady rodziców. 

21. Szczegółowe 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 w formie pisemnej (stosownym oświad-
czeniem złożonym u nauczyciela oddziału na początku każdego roku szkolnego), mogące
przejąć prawną odpowiedzialność i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo;

2) Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców;
3) Stałe lub czasowe upoważnienie powinno zawierać:

a) imię i nazwisko osoby upoważnionej,
b) numer dowodu osobistego osoby upoważnionej, w przypadku osoby pełnoletniej,
c) podpis rodzica;

4) Za zebranie druków oświadczeń od rodziców oraz za zapoznanie rodziców z procedurą
przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialny jest nauczyciel, które-
mu dyrektor powierzył opiekę nad oddziałem w danym roku szkolnym;

5) Oświadczenia przechowywane są teczce ,,oświadczenia’’  w sali i dostępne dla wszyst-
kich nauczycieli i pracowników obsługi dyżurujących w szatni;

6) W nieprzewidzianych przypadkach dopuszcza się sprawowanie w danym dniu opieki nad
dzieckiem w drodze  z  przedszkola  przez  osoby  upoważnione  w formie  telefonicznej
przez rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciel oddający dziecko takiej osobie ma
obowiązek potwierdzić jej tożsamość;

7) Przedszkole  przejmuje  odpowiedzialność  za bezpieczeństwo dziecka  z chwilą  oddania
dziecka przez rodziców lub upoważnionych opiekunów pod opiekę nauczycielce, pracu-
jącej w danym dniu, zgodnie z organizacją pracy w ciągu tygodnia, lub realizującej do-
raźne zastępstwo płatne lub koleżeńskie, aż do momentu Jego odbioru z sali zajęć lub
ogrodu przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby przez nich upo-
ważnione;

8) W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane z przedszkola przez upoważnio-
ną przez rodzica osobę trzynastoletnią.  Osoba odbierająca dziecko z przedszkola musi
być trzeźwa, w przypadku podejrzenia nauczyciela o stanie nietrzeźwości osoby zgłasza-
jącej się po dziecko, nauczyciel nie wydaje dziecka, powiadamia o swoich podejrzeniach
dyrektora oraz inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola. Jeżeli jest to
niemożliwe personel przedszkola powiadamia policję;

9) Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka, odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
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10) Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione mają obowiązek przy-
prowadzania i odbierania dzieci w ustalonych godzinach wynikających z umów cywilno
– prawnych zawartych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (prawnymi opieku-
nami) Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej o 8.30. O spóźnieniach należy powiado-
mić przedszkole;

11) O wypadku każdej  odmowy wydania  dziecka  powinien  być  poinformowany dyrektor
przedszkola.  W takiej  sytuacji  przedszkole zobowiązane jest  do szybkiego nawiązania
kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka;

12) W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola na-
uczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) i
Dyrektora o zaistniałym fakcie;

13)  Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe;

14) Za prowadzenie ewidencji  dziennego pobytu dziecka w przedszkolu odpowiadają:  na-
uczyciele danego oddziału, nauczyciel dyżurujący w godzinach porannych i popołudnio-
wych oraz nauczyciel pełniący godziny doraźnych zastępstw;

15) Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko zdrowe dzieci. Dziecka chorego lub po-
dejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Alergie pokarmowe na-
leży zgłaszać pisemnie.

22. W ramach realizacji statutowych zadań przedszkola, dyrektor organizuje między innymi zajęcia
dodatkowe. Zajęcia te powinny być realizowane z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i
możliwości rozwojowych dzieci i być dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do danego
przedszkola. Aby zorganizować prowadzenie tych zajęć dyrektor może:

1) powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu,
2) zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia

konkretnych zajęć,
3) podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć (nie zwalnia to

dyrektora  przedszkola  z  obowiązku  zapewnienia  bezpieczeństwa  dzieci  i  opieki  nad
nimi).

4) opłaty pobierane od rodziców za przedszkole nie mogą być jednak z tego tytułu wyższe
niż 1 zł za godzinę.

23. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole zapewnia odpowiednie pomieszczenia:
1) budynek z odpowiednio wyposażonymi pomieszczeniami z niezbędnym bezpiecznym i

zapewniającym higienę wyposażeniem;
2) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;
3) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;
4) niezbędne i bezpieczne urządzenia rekreacyjno-sportowe;
5) ogrodzony ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem do zabaw rekreacyjno -

sportowych dostosowanym do wieku dzieci;
6) pomieszczenia kuchenne z zapleczem gospodarczym.
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Rozdział 3. 
Organy przedszkola

§ 3.

1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców.

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swej działalności, które nie mogą
być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

3. Przedszkolem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, posiadający wyższe wykształ-
cenie, mający ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji i zarządzania lub co naj-
mniej  dwuletni  staż  pracy  na  stanowisku  kierowniczym w szkole,  placówce  lub  zakładzie
kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego
nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły
lub placówki, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Przedszkolem może również kiero-
wać osoba nie będąca nauczycielem, powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzą-
cy po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (osoba ta nie może spra-
wować nadzoru pedagogicznego):

1) Dyrektor  przedszkola wyłaniany jest  w drodze konkursu lub powierzenia przez organ
prowadzący;

2) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
i pracowników samorządowych nie będących nauczycielami i zobowiązany jest działać
w myśl przepisów zawartych w ustawie – Prawo oświatowe i ustawy Karta Nauczyciela.

4. Kompetencje Dyrektora
1) Dyrektor przedszkola w szczególności:

a) Kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) Realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte w ramach ich kom-

petencji stanowiących,
c) Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho-

fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) Sprawuje nadzór pedagogiczny,
e) Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia

radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkol-
nego, którego dotyczy,

f) Przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne wnioski
wynikające  ze  sprawowanego  nadzoru  pedagogicznego  oraz  działalności  przed-
szkola,

g) Do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnio-
ski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 
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h) Zgodnie z organizacją przedszkola powierza funkcję kierowniczą wicedyrektorowi
oraz odwołuje z niej po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

i) Zobowiązuje nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami do wykony-
wania dodatkowych czynności i innych zajęć organizacyjno -wychowawczych,

j) Gromadzi informacje o pracy nauczycieli  i pracowników samorządowych zatrud-
nionych na stanowiskach urzędniczych, dokonuje oceny ich pracy,

k) Dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
l) Przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej, organizuje, przygotowuje i prowadzi

zebrania,
m) Realizuje  zadania  rady  pedagogicznej  oraz  zarządzenia  organów  nadzorujących

przedszkole,
n) Wstrzymuje  wykonanie  uchwał  podejmowanych przez  radę  pedagogiczna  w ra-

mach kompetencji  stanowiących a niezgodnych z przepisami prawa, zawiadamia
organ prowadzący i nadzorujący przedszkole. 

o) Odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania,
p) Zapewnia  dzieciom oraz  pracownikom w czasie  ich  pobytu  w przedszkolu  bez-

pieczne i higieniczne warunki pracy i zajęć, zgodne z obowiązującymi przepisami,
q) Zapoznaje pracowników przedszkola z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycz-

nymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawuje nadzór nad prze-
strzeganiem tych przepisów wśród pracowników,

r) Przekazuje informacje o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa
dotyczących działalności przedszkola,

s) Ocenia działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola w całości
lub wybranych zakresach, 

t) Przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia ja-
kości pracy przedszkola 

u) Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działal-
ności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
przedszkola

v) Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności poprzez:
- organizuje szkolenia i narady,
- motywuje do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

w) Przygotowuje projekt organizacji przedszkola określający liczbę pracowników nie
będących nauczycielami, stanowisk, liczbę godzin dydaktycznych i innych finanso-
wanych z budżetu),  liczbę  nauczycieli  z  uwzględnieniem poziomu kwalifikacji  i
stopnia awansu zawodowego, który zatwierdza organ prowadzący Przedszkole, 

x) Wnioskuje do organu nadzorującego o zatwierdzenie indywidualnego planu pracy
wychowawczo- dydaktycznej  w przypadku podjęcia  eksperymentu lub innowacji
pedagogicznych,

y) Dysponuje środkami określonymi przez organ prowadzący w planie finansowym
przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
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z) Odpowiada za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiedni-
mi przepisami,

aa) Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
bb) Współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedago-

giczny,
cc) Współdziała  ze szkołami wyższymi w sprawach organizacji  praktyk pedagogicz-

nych,
dd) Kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych

pracowników przedszkola,
ee) Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracow-

nikom przedszkola,
ff) Występuje  z wnioskiem,  po  zasięgnięciu  opinii  rady pedagogicznej,  w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli  oraz innych pracowników
przedszkola,

gg) Koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im swobodę działania
zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi,

hh) Współdziała z organizacjami związkowymi działającymi na terenie przedszkola,
ii) Administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z obowią-

zującym regulaminem,
jj) Prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną i finansową, zgodnie z obowią-

zującymi przepisami,
kk) Do dnia 30 września, każdego roku szkolnego powiadamia dyrektora szkoły w ob-

wodzie, w której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego oraz zmianach w tym zakresie,

ll) Kontroluje  spełnianie  przez  dziecko  obowiązku  rocznego  przygotowania  przed-
szkolnego, wydaje rodzicom zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przy-
gotowania przedszkolnego,

mm) Dopuszcza do użytku na wniosek nauczyciela program wychowania przedszkol-
nego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

nn) Dyrektor odpowiada za uwzględnienie w przedszkolnym zestawie programów wy-
chowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkol-
nego, 

oo) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, a w szczególności
dokonuje przeglądu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jeżeli przerwa
w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, sporządza z
niego protokół, którego kopię przekazuje organowi prowadzącemu,

pp) W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor przedszkola współpracuje z radą pedago-
giczną i radą rodziców,

qq) W przypadku  nieobecności  dyrektora  zastępuje  go  wicedyrektor  lub  nauczyciel
przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola,

rr) dyrektor tworzy zespół dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego,  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego,  obowiązkowego  rocznego
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przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
lub opinii  poradni psychologiczno – pedagogicznej,  niezwłocznie po otrzymaniu
orzeczenia lub opinii, dla dziecka szczególnie uzdolnionego, które nie posiada orze-
czenia niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela informacji o potrzebie obję-
cia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną,

ss) dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu,
tt) dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym
poszczególne formy będą realizowane,

uu) dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej i efektywnej kontroli zarządczej”,
do obowiązków dyrektora w tym zakresie należy:

- opracowanie i ustalenie zasad, planów, standardów działań, systemów i in-
nych środków, aby zminimalizować, ograniczyć lub usunąć ryzyko związane
ze zidentyfikowanym zagrożeniem,

- identyfikowanie i ocena ryzyka niepowodzenia związanego z konkretnym ob-
szarem działań,

- stosowanie innych narzędzi nadzorowania i kontrolowania, które zachęcają i
wymagają od podległych pracowników wykonywania swoich obowiązków, w
taki sposób, aby osiągnąć cele kontroli zarządczej.

- zapewnienie skuteczności wykonywania kontroli zarządczej i dbanie o ciągłą
poprawę realizowanych przez siebie procesów;

vv) współpracuje z osobami/instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowot-
ną nad dziećmi.

5. Dyrektor przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytato-
ra) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

6. Kompetencje rady pedagogicznej. 
1) Rada Pedagogiczna, jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statu-

towych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia;
2) W skład rady pedagogicznej  wchodzą dyrektor przedszkola i  wszyscy nauczyciele  za-

trudnieni w przedszkolu;
3) W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaprasza-

ne przez Jego przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w szcze-
gólności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowaw-
cza  lub  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i
opiekuńczej;

4) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;
5) Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:

a) przed z rozpoczęciem roku szkolnego,
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b) w każdym okresie w związku z podsumowaniem wyników pracy opiekuńczo - wy-
chowawczo -  dydaktycznej,  wniosków wynikających  ze  sprawowanego nadzoru
pedagogicznego i działalności przedszkola oraz w miarę bieżących potrzeb;

6) Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przed-
szkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;

7) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpo-
wiedzialny  za zawiadomienie  wszystkich  jej  członków o terminie  i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej;

8) Udział w zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowy;
9) Zebrania rady pedagogicznej protokołowane w formie elektronicznej przez nauczyciela

wyznaczonego zgodnie z ustaloną kolejnością;
10) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych i pro-

gramów opracowanych przez nauczycieli,  po zaopiniowaniu ich projektów przez
radę rodziców,

c) podejmowanie uchwał w sprawie organizacji  doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli przedszkola,

d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
e) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym spra-

wowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy przedszkola; 

11) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy przedszkola, w tym: tygodniową organizację pracy nauczycieli,

zajęć dodatkowych oraz ramowy rozkład dnia,
b) projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora przedszkola,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-

nień,
d) propozycje  dyrektora  w sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych,

e) pracę dyrektora na wniosek organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu,

f) programy wychowania przedszkolnego,
g) inne, istotne dla działalności przedszkola propozycje dotyczące procesu wychowa-

nia, nauczania i opieki;
12) Rada pedagogiczna w zależności od potrzeb powołuje spośród siebie stałe bądź doraźne

zespoły do realizacji określonych zadań;
13) Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej połowy jej członków;
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14)  Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt 12 niezgodnych z prze-
pisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia
organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nad-
zór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami pra-
wa po zasięgnięciu  opinii  organu prowadzącego  przedszkole.  Rozstrzygnięcie  organu
sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;

15) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian;
16) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu;
17) Rada Pedagogiczna wnioskuje o ustalenie ramowego rozkładu dnia uwzględniając zasady

ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania dzieci i rodziców;
18) Osoby biorące udział  w zebraniu rady pedagogicznej  obowiązani  są do nieujawniania

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste
wychowanków lub ich rodzin, a także nauczycieli, innych pracowników przedszkola;

19) Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw
spornych i uzgadniania stanowisk, co do podjęcia decyzji w zaistniałej sprawie;

20) Rada pedagogiczna wykonuje zadania rady przedszkola, jeśli w przedszkolu nie działa
taki organ a w szczególności:

a) uchwala statut przedszkola,
b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych,
c) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola,
d) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o

zbadanie  i  dokonanie oceny działalności  przedszkola,  jego dyrektora lub innego
nauczyciela  zatrudnionego  w  jednostce;  wnioski  te  mają  dla  organu  charakter
wiążący, 

e) opiniuje  plan  pracy  przedszkola  projekty  innowacji  i  eksperymentów
pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla jednostki,

f) z własnej inicjatywy ocenia sytuacje oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami
do dyrektora, organu prowadzącego oraz do wojewódzkiej rady oświatowej;

21) Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie
może być sprzeczny z przepisami prawa.

7. Kompetencje rady rodziców: 
1) Rada Rodziców jest społecznym, samorządnym reprezentantem rodziców wychowanków

we wszystkich sprawach przedszkola, współpracującym z dyrektorem przedszkola i radą
pedagogiczną;

2) Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, swojej dzia-
łalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzna strukturę i tryb pracy rady,
b) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rady; 

2) W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybra-
nych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału;

3) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
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4) Rada rodziców spośród swoich członków wybiera przewodniczącego oraz jej prezydium-
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika, sekretarza i komisję rewizyjną;

5) W zebraniach rady rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor przedszko-
la;

6) Do kompetencji rady rodziców należy:
a) współudział  w planowaniu,  organizowaniu i realizowaniu  pracy opiekuńczo -  wy-

chowawczo - dydaktycznej przedszkola,
b) opiniowanie na wniosek dyrektora pracy opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycz-

nej nauczycieli,
c) pomoc dyrektorowi w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola,
d) organizowanie  działalności  mającej  na  celu  podnoszenie  kultury  pedagogicznej

w rodzinie, przedszkolu i środowisku,
e) opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
f) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,
g) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wy-

chowania, przedszkola;
7) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
tych funduszy określa regulamin rady rodziców;

8) Rada Rodziców upoważnia dyrektora do dysponowania środkami finansowymi uzyska-
nymi z zajęć dodatkowych prowadzonych na terenie przedszkola;

9) Rada rodziców może występować do dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej oraz or-
ganu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

10) W interesie własnym i dzieci, a także w interesie społecznym, rodzice mogą składać do
dyrektora przedszkola skargi i wnioski:

a) powinny być one składane na piśmie i podpisane przez wnoszącego,
b) dyrektor zobowiązany jest do zbadania problemu i poinformowania na piśmie o swo-

jej decyzji osobę wnoszącą.
8. Zasady współdziałania organów przedszkola.

1) Poszczególne organy działają w oparciu o własne regulaminy opracowane zgodnie z usta-
wą Prawo oświatowe i mają za zadanie współdziałanie ze sobą;

2) Mają one możliwość swobodnego działania  i podejmowania  decyzji  w ramach swoich
kompetencji,  uchwalonych  we  własnych  regulaminach  swojej  działalności,  które  nie
mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem, wymiany informacji o po-
dejmowanych działaniach lub decyzjach, współdziałania w zakresie rozwiązywania pro-
blemów dotyczących działalności przedszkola;

3) Każdy organ przedszkola opracowuje plan swojej działalności na dany rok szkolny. Ko-
pie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i prze-
kazania każdemu organowi przedszkola;
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4) Każdy organ przedszkola po analizie planów działania może włączyć się do rozwiązywa-
nia konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w da-
nej sprawie nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;

5) Organy mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych
organów w celu wymiany informacji i poglądów;

6) Organy przedszkola są zobowiązane do wymiany informacji między sobą oraz informo-
wania o podejmowanych i planowanych decyzjach lub działaniach;

7) Dyrektor przekazuje informacje i zarządzenia w „księdze zarządzeń” lub w ,,zeszycie in-
formacji bieżących” oraz podczas zebrań rady pedagogicznej, zebrań okazjonalnych;

8) Rada Pedagogiczna przekazuje dyrektorowi uwagi i wnioski podczas zebrań rad pedago-
gicznych oraz spotkań okazjonalnych dotyczących bieżących spraw przedszkola;

9) Rada Rodziców współdziała z dyrektorem i radą pedagogiczną poprzez przyjęte w przed-
szkolu formy kontaktu;

10) Stałą formą współdziałania z radą rodziców są zebrania organizowane na wniosek dyrek-
tora lub przewodniczącego rady rodziców wg bieżących potrzeb;

11) Koordynatorem  działania  i łącznikiem  w przekazywaniu  inicjatyw  ww.  organów
w przedszkolu jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość
swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożli-
wia bieżącą wymianę informacji.

9. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
1) Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor o ile nie jest stroną

w sporze w drodze negocjacji w obecności członków zainteresowanych organów, zgod-
nie z przepisami prawa, uwzględniając dobro dziecka i zakresy kompetencji tych orga-
nów;

2) W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej dyrektor przedszkola zobowiązany jest do:
a) zbadania przyczyny konfliktu,
b) wydania w ciągu 7 dni  od wpłynięcia  wniosku lub skargi  decyzji  rozwiązującej

konflikt  i  powiadomienia  o niej  przewodniczących  organów  będących  stronami
konfliktu;

3) W przypadku nierozwiązania sporu w drodze negocjacji,  strony w zależności od przed-
miotu sprawy odwołują się w terminie 14 dni do organu prowadzącego przedszkole lub
sprawującego nadzór pedagogiczny;

4) Spory  pomiędzy  dyrektorem  przedszkola,  a innymi  organami  przedszkola  rozstrzyga
w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący przedszkole albo organ sprawujący
nadzór pedagogiczny.

10. Zasady rozpatrywania skarg i wniosków rodziców.
1) Rodzicom przysługuje prawo składania skarg i wniosków do dyrektora i za pośrednic-

twem dyrektora do organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór
pedagogiczny:

a) skargi i wnioski można składać w interesie własnym i dzieci, a także w interesie spo-
łecznym,
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b) przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykony-
wanie zadań statutowych przedszkola przez pracowników, naruszenie praworząd-
ności lub interesów osób skarżących,

c) przedmiotem wniosku może być w szczególności ulepszenie organizacji, wzmocnie-
nie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom ochrony wła-
sności, lepszego zaspakajania potrzeb dzieci, rodziców i organów przedszkola,

d) o tym, czy dane pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego
forma,

e) skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie lub telefonicznie, a także ustnie, do
protokołu, podanie wniesione pisemnie powinno być podpisane przez wnoszącego
i zaopatrzone datą jego złożenia, zaś ustnego wniesienia skargi bądź wniosku na
wniosek skarżącego należy sporządzić protokół z przyjęcia skargi lub wniosku,

f) skargi i wnioski rozpatrywane są niezwłocznie z zastosowaniem przepisów KPA, nie
później niż w ciągu 7 dni,

g) o sposobie załatwienia skargi lub wniosku powiadamia się skarżącego lub wniosko-
dawcę  z pouczeniem  o możliwości  złożenia  odwołania  do  organu  nadrzędnego
w przypadku, gdy zdaniem skarżącego skarga lub wniosek nie zostały wnikliwie
rozpatrzone, 

h) Dyrektor przedszkola corocznie ustala dni i godziny przyjmowania rodziców i inte-
resantów w sprawie skarg i wniosków,

i) informację o dniach i godzinach przyjęć rodziców i interesantów w sprawie skarg i
wniosków, dyrektor umieszcza przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego na ta-
blicy ogłoszeń dla rodziców oraz dodatkowo informuje o tym rodziców na pierw-
szym zebraniu. 
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Rozdział 4. 
Organizacja przedszkola

§ 4.

1. Statut przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnieniem § 5 – 6.
2. Przedszkole prowadzi wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 3-6 lat.
3. Liczba miejsc w Przedszkolu wynosi 240
4. Liczba miejsc w oddziale nie może przekraczać 25. Oddział  przedszkola obejmuje dzieci  w

zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepeł-
nosprawności. Kryteria wg. których tworzy się oddział na każdy rok szkolny ustala dyrektor po
uzgodnieniu z radą pedagogiczną.

5. Przedszkole jest wielooddziałowe
6. Przedszkole prowadzi działalność cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowa-

dzący.
7. Informację o terminach przerw pracy przedszkola, o których mowa , dziennych rozkładach dnia

i czasie realizacji podstawy programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie interne-
towej przedszkola.

8. Czas pracy przedszkola i terminy przerw ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przed-
szkola, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. 

9. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojo-
wych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszo-
ści narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych po-
winien wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
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10. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 17.00 przez cały rok szkolny z wyłączeniem
przerwy wakacyjnej, dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. 

11. Zmiany w czasie pracy przedszkola zatwierdzane są przez organ prowadzący po analizie po-
trzeb środowiskowych w tym zakresie. 

12. W okresie ferii zimowych, wiosennych i innych dni wskazujących na możliwość niskiej fre-
kwencji dzieci dyrektor może zmniejszyć liczbę oddziałów zagospodarowując czas pracy po-
szczególnych pracowników na wykonanie innych zadań wynikających z organizacji pracy pla-
cówki. 

13. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli za-
leżnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji
rodziców dzieci danego oddziału.

14. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest
wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzy-
stania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

15. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przed-
szkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny na-
uczania,  wychowania  i  opieki,  potrzeb,  zainteresowań  i  uzdolnień  dzieci,  rodzaju  niepełno-
sprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

16. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę
nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 5.

17. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznej określającej ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdro-
wia. 

18. W oddziałach, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków powinna
wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

19. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydanego przez Po-
radnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do
określonych niepełnosprawności. 

20. Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości
intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu.

21. Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:  

 maksymalne  rozwijanie,  usprawnianie,  wzmacnianie  tych  funkcji  psychicznych  i
fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone 

 optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych 

 kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie 

 stymulowanie rozwoju 
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22. Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do pro-
wadzenia poszczególnych rodzajów zajęć. 

23. Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnego wynosi 190
godzinna dziecko/tygodniowo po 2 godziny/

24. Zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkola nr5 ustala Rada
Miasta Lublin. 

25. Opłata za 1 godzinę wychowania przedszkolnego dla dzieci od 2,5 do 5 roku życia w czasie
przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie wynosi 1 zł.

26. Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu mogą korzystać z wyżywienia za odpłatnością ustaloną
przez dyrektora zespołu w porozumieniu z Prezydentem Miasta lub osobą upoważnioną w tym
celu. 

27. Zasady racjonalnego żywienia określają odrębne przepisy. 
28. Przedszkole  zapewnia  swoim wychowankom możliwość  korzystania  z  4  posiłków dziennie,

przygotowywanych przez pracowników placówki. Przerwa między posiłkami nie powinna prze-
kraczać 2,5 godzin. 

1) dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
2) koszty związane z wyżywieniem pokrywają w całości rodzice;

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

§ 6 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 21 kwietnia każdego
roku. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną, zatwierdza organ
prowadzący przedszkole do dnia 29 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regio-

nalnego;
4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
6) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
7) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
8) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przy-

dzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych
w ramach  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej.”; oraz  innych  zajęć  wspomagających
proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i
innych nauczycieli.
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3. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrek-
tora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdro -
wia i higieny pracy z dziećmi przedszkolnymi, liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodzi-
ców (prawnych opiekunów) z  uwzględnieniem zalecanych  warunków i  sposobów realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opie-
kę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań dzieci, różnorodnych form pracy i odpoczynku.
1) ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym:

a) godziny pracy poszczególnych oddziałów,
b) godziny posiłków,
c) czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
d) czas przeznaczony na zajęcia dodatkowe.

2) z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi rozkładami dla poszczególnych grup, ro-
dzice zapoznawani są na pierwszym zebraniu, które odbywa się we wrześniu, a także po-
przez informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola.

3) Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 z zastrzeżeniem pkt 4;
4) W oddziałach, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków powin-

na wynosić  nie więcej niż 20, nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych;
5) W uzasadnionych  przypadkach  za  zgodą organu prowadzącego,  liczba  dzieci  w oddziale

może być mniejsza od określonej w pkt.2;
6) W przedszkolu mogą funkcjonować oddziały, których czas pracy wynosi:

a) 5 godzin – realizujące podstawę programową,
b) do 11 godzin – zgodnie z potrzebami rodziców – realizujące bezpłatnie podstawę pro-

gramową oraz treści wykraczające poza podstawę programową,
c) bezpłatna realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.

Rozdział 5. 
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 7.

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników samorządowych nie bę-
dących nauczycielami.
1) Przedszkole zatrudnia nauczycieli (kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych) mają-

cych  pełne  przygotowanie  zawodowe  do  pracy  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami
o kwalifikacjach pedagogicznych;

 a) nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w ustawie  z  dnia  6  czerwca  1997  r.  –  Kodeks  karny  (Dz.  U.  Nr  88,  poz.  553,
z późn. zm.),
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 b) nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązany przedstawić dyrekto-
rowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2) Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają od-
rębne przepisy;

3) Przedszkole może być miejscem praktyk adeptów zawodu nauczycielskiego zasady ich or-
ganizacji określają odrębne przepisy;

2. Zakres zadań nauczycieli obejmuje: Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole: 
1) ponoszenie  odpowiedzialności  za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci  podczas  zajęć

dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów i imprez organizowanych przez przedszkole 
2) sprawowanie opieki przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu, 
3) zapewnianie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i

psychicznym, stosowanie w tym celu obowiązujących przepisów, 
4) kontrolowanie każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć terenu, sali, sprzętu, pomocy i mate-

riałów, 
5) powiadamianie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych nie-

pokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie), 
6) zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spa-

cerów i wycieczek z dziećmi.
7) udzielanie pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu w razie wypadku
8) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola, organizowanie stanowisk zajęć, zabaw

zgodnie z przepisami BHP 
3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwa-

nia poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci za-
bawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osią-
gnięcia dojrzałości szkolnej.

4. Nauczyciele  zwracają  uwagę na konieczność  tworzenia  stosownych nawyków ruchowych u
dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielo-
zmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które
powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

§ 8

1. W przedszkolu jest utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola, ponieważ:
1) liczba oddziałów wynosi co najmniej 6;
2) lokalizacja trzech oddziałów jest poza budynkiem macierzystym.

2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrekto-
ra w innych przypadkach niż określone w ust. 1, a także, za zgodą organu prowadzącego, może
tworzyć inne stanowiska kierownicze.

3. Do zadań wicedyrektora należy:
1) organizowanie i kontrolowanie pracy przedszkola w zakresie ustalonym przez dyrektora;
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2) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w wymiarze określonym odrębnymi prze-
pisami;

3) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.
4. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor przedszkola.

§ 9

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli za-
leżnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji ro-
dziców (prawnych opiekunów).

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest,
aby nauczyciel  (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania
dzieci do przedszkola.

§ 10

1. W przypadku utworzenia oddziału integracyjnego, za zgodą organu prowadzącego zatrudnia się
dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów
prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

2. Zakres zadań innych pracowników przedszkola.
1) Samorządowymi pracownikami przedszkola są:

a) referent,
b) szef kuchni, kucharz
c) pomoc kuchenna,
d)  woźna,,
e) konserwator,
f) robotnik gospodarczy,
g) pomoc nauczyciela,

2) W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska dla pracowników nie będących nauczy-
cielami, a nie wymienione w pkt. 1 jeżeli zaistnieje potrzeba wynikającą ze zmian organiza-
cyjnych bądź poszerzenia samodzielności przedszkola przez organ prowadzący przedszkole;

3) Pracownicy nie będący nauczycielami zobowiązani są do współdziałania i wspomagania na-
uczycieli w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznych dla dobra i bez-
pieczeństwa dziecka;

4) Każdy pracownik zobowiązany jest do:
a) współpracy z innymi pracownikami,
b) tworzenia dobrego klimatu przedszkola, przestrzegania praw dziecka, kultury w kontak-

tach ze współpracownikami przedszkola oraz jego klientami,
c) podejmowania działań sprzyjających budowaniu pozytywnego wizerunku  przedszkola

w środowisku lokalnym oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług pedagogicznych;
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5) Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami określają
odrębne przepisy;

6) Wszyscy pracownicy otrzymują szczegółowy zakres czynności na poszczególne stanowiska,
ustalany przez Dyrektora przedszkola, uwzględniający potrzeby jednostki oraz obowiązują-
ce przepisy. Zakres czynności zawiera obowiązki wynikające z przepisów bhp i ppoż.

3. Zdania pracowników wymienionych w ust. 2 pkt. 1:
1) Obowiązki referenta:

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

przedszkolnego,
c) zaopatruje przedszkole w żywność i sprzęt, środki czystości, pościel oraz prowadzi wy-

magana dokumentację finansową
d) nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywności dzieciom i personelo-

wi przedszkola,
e) współuczestniczy w sporządzaniu jadłospisów,
f) prowadzi magazyny (spożywczy i chemiczny) i dokumentację magazynową zgodnie z

obowiązującymi przepisami,
g) wykonuje  czynności  i prowadzi  obowiązującą  dokumentację  wynikającą  z przepisów

prawa (wdrażania i realizacji systemu GHP i GMP oraz HACCP),
h) wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy przedszkola.

2) Obowiązki referenta:
a) prawidłowe prowadzenie teczek akt osobowych pracowników i dokumentacji  admini-

stracyjnej,
b) opracowywanie rocznych planów urlopowych i prowadzenie kart urlopowych, 
c) prowadzenie ewidencji czasu pracy,
d) dekretowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
e) sporządzanie listy obecności,
f) prowadzenie archiwum przedszkolnego,
g) sporządzanie sprawozdań statystycznych, 
h) prowadzenie ewidencji obecności dzieci, sporządzanie list opłat należnych i opłat dodat-

kowych dzieci,
i) dbanie o sprawne działanie sprzętu audio – wizualnego, 
j) konserwacja i obsługa w/w sprzętu, 
k) obsługa programów sprawozdawczo - informacyjnych,
l) zastępowanie referenta w przypadku jego nieobecności,
m) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora;

3) Obowiązki szefa kuchni:
a) przyrządzanie racjonalne posiłki, 
b) przyjmuje produkty z magazynu, kwitując ich odbiór w raportach żywieniowych i dba o

racjonalne ich zużycie,
c) utrzymywanie kuchni w czystości, a jej wyposażenia we właściwym stanie technicznym

zapewniającym bezpieczne używanie, 
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d)  udział w ustalaniu jadłospisów,
e) Wykonywanie czynności i prowadzenie obowiązującej dokumentacji wynikającą z prze-

pisów prawa (wdrażania i realizacji systemu GHP i GMP oraz HACCP),
f) wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci o temperaturze zgodnej z przepisami HACCP, 
g) koordynowanie pracy pozostałych pracowników kuchni
h) wykonywanie innych czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy

w przedszkola;
4) Obowiązki pomocy kuchennej:

a) pomaga kucharzowi w sporządzaniu posiłków,
b) utrzymuje w czystości sprzęt i naczynia kuchenne,
c) wykonuje zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów do przed-

szkola,
d) wykonuje  inne  czynności  zlecone  przez  dyrektora  wynikające  z organizacji  pracy  w

przedszkolu;
5) Obowiązki starszej woźnej:

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

we wg norm,
c) pomaga nauczycielce w pełnieniu funkcji opiekuńczych i obsługowych w stosunku do

dzieci,
d) wykonuje inne czynności zlecone przez nauczyciela i dyrektora wynikające z organizacji

pracy w przedszkolu, w tym pomaga nauczycielce (w określonym zakresie) w przygoto-
wywaniu, prowadzeniu i zakończeniu zajęć dydaktycznych oraz w sprawowaniu opieki
nad oddziałem w czasie jego wyjść na plac zabaw, oraz poza teren przedszkola;

6) Obowiązki robotnika gospodarczego, konserwatora:
a) strzeże mienia przedszkola,
b) codziennie dokonuje obchodu budynku przedszkola, sprawdza wszystkie okna, zapala

światło,
c) sprawdza wszystkie pomieszczenia, zwraca uwagę na wyłączniki energii elektrycznej,

gniazda sieciowe, zawory wody,
d) w okresie zimy odśnieża teren przed budynkiem i posypuje piaskiem, wykonuje inne

czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola,
e) pomaga przy naprawach sprzętu i wyposażenia przedszkola,
f) pomaga przy zakupach,
g) wykonuje czynności związane z dezynfekcją i dezynsekcją,
h) codziennie sprawdza teren przedszkola i budynku pod kątem bezpieczeństwa dzieci i in-

nych osób przebywających w przedszkolu,
i) wykonuje drobne prace remontowe;

7) Obowiązki pomocy nauczycielki:
a) utrzymanie we wzorowej czystości sali wspólnie z woźną oddziałową i w razie jej nie-

obecności,
b) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci w ciągu dnia,
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c) współuczestniczyć w organizowaniu zabaw i zajęć w sali i ogrodzie,
d) przygotowywać materiały i pomoce do zajęć,
e) postępować w procesie wychowania zgodnie z kierunkiem pracy ustalonym przez na-

uczycielkę,
f) zapewnić  opiekę  i  bezpieczeństwo dzieciom w czasie  pobytu w przedszkolu  oraz  w

ogrodzie;
8) Ponadto każdy pracownik zobowiązany jest do:

a) przestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i ppoż.
oraz procedur HACCP,

b) dbałości o mienie przedszkola w tym jego budżet, powierzony sprzęt, przedmioty i przy-
bory,

c) współpracy z innymi pracownikami, stwarzania dobrej atmosfery pracy,
d) przestrzegania kultury w kontaktach interpersonalnych z dziećmi, współpracownikami,

rodzicami,
e) powiadomienia  dyrektora o wypadkach oraz wszelkich  zauważonych nieprawidłowo-

ściach związanych z działalnością przedszkola, a przede wszystkim o sytuacjach zagra-
żających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci,

f) przechowywania i zabezpieczenia środków i przedmiotów zagrażających zdrowiu i bez-
pieczeństwu dzieci i pracowników w miejscu niedostępnym,

g) powiadamiania dyrektora przedszkola lub pracownika służby BHP o zaistniałym wypad-
ku,

h) zapewnienia natychmiastowej pomocy lekarskiej dziecku lub dorosłemu, który uległ wy-
padkowi;

9) Pracownikom zabrania się:
a) spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i przyjmowania środków odu-

rzających oraz przebywania pod ich wpływem na terenie przedszkola,
b) wynoszenia mienia przedszkolnego, dokumentacji, artykułów spożywczych,
c) spożywania posiłków przeszkolonych bez wnoszenia za nie opłaty,
d) udzielania rodzicom (prawnym opiekunom) lub innym osobom informacji na temat wy-

chowanków przez pracowników nie będących nauczycielami,
e) udzielania  informacji  mogących  naruszyć  dobro  osobiste  pracodawcy,  pracowników,

wychowanków, rodziców (prawnych opiekunów),
f) udzielania informacji stanowiących tajemnicę służbową.

§ 11

1. Statut określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych z:
1) Współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania

ich dzieci z uwzględnieniem praw rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zasad
wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, reali-
zowanych  programów w danym oddziale  i uzyskiwania  informacji  dotyczących  dziecka,
jego zachowania i rozwoju polegającym w szczególności na:
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a) zapoznaniu rodziców ze standardami wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej na danym poziomie kształcenia, 

b)  zapoznaniu rodziców z podstawą programową oraz z programami wychowania przed-
szkolnego, realizowanymi w danym oddziale i włączaniu ich do kształtowania u dzieci
określonych tam wiadomości i umiejętności, 

c) przekazywaniu na bieżąco w ramach ustalonych konsultacji indywidualnych, rzetelnych
informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci w celu włączenia rodziców do wspierania
osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności na jakie natrafią, w formie ustnej,

d) przekazaniem rodzicom w formie pisemnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole podstawowej, 

e) informacji o których mowa w lit. c nie udziela się telefonicznie, 
f) ustaleniu form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
g) pozyskiwaniu informacji  od rodziców dotyczących potrzeb i trudności, a także uzdol-

nień i zainteresowań dzieci,
h) uwzględnieniu  uzyskanych  od  rodziców  informacji  w planowaniu  pracy  z dziećmi

i ustalenia form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dziecku,
i) organizowaniu zebrań z rodzicami, w tym z udziałem specjalistów z Poradni Psycholo-

giczno - Pedagogicznej w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowaw-
czo-dydaktyczne nie rzadziej niż raz na kwartał,

j) zachęcaniu rodziców do konsultacji z pracownikami poradni,
k) umożliwianiu rodzicom korzystania z literatury pedagogicznej,
l) organizowaniu zajęć otwartych dla rodziców nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
m) bieżącym informowaniu o pracy przedszkola w tym powierzonego oddziału poprzez ta-

blice ogłoszeń i codzienne kontakty,
n) wyznaczeniu na dany rok szkolny stałych terminów (dni i godzin) konsultacji indywidu-

alnych z rodzicami,
o) podejmowaniu innych form współpracy wynikających z potrzeb rodziców, nauczycieli i

dyrektora,
p) zapoznawaniu rodziców z wynikami prowadzonych obserwacji pedagogicznych mający-

mi na celu diagnozę pedagogiczną i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,
q) włączaniu rodziców w działalność przedszkola wynikającą ze spełniania statutowych żą-

dań, 
r) wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych, 
s) podejmowaniu działań służących rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców;

2) Rodzice mają prawo do:
a) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nad-

zór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, 
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postę-

pów, trudności, zachowania,
c) wyrażania opinii na temat nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (inno-

wacje i eksperymenty pedagogiczne),
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d)  wnioskowania do dyrektora o zorganizowanie na terenie  przedszkola zajęć dodatko-
wych, 

e) poznania wymagań edukacyjnych dla każdej grupy wiekowej wynikających z podstawy
programowej z realizowanych programów oraz koncepcji pracy przedszkola, 

f) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z potrzebami
dziecka i rodziców,

g) wzbogacania  ceremoniału  i zwyczajów  przedszkola  w oparciu  o tradycje  środowiska
i regionu,

h) udziału w organizowanych wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkola, zajęć
otwartych, zgodnie z obowiązującym kalendarzem imprez, 

i) zgłaszania propozycji i czynnego uczestnictwa w sprawach dotyczących zagospodaro-
wania wnętrz i otoczenia przedszkola,

j) wyrażania opinii  na temat sposobu organizacji  prowadzenia żywienia oraz ramowego
rozkładu dnia.

3) Rodzice mają obowiązek:
a) znać i przestrzegać postanowień statutu i regulaminu przedszkola,
b) regularnie i terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za zdekla-

rowane zajęcia dodatkowe,
c) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu skutecznego oddziaływania

wychowawczego oraz prowadzenia ustalonych z przedszkolem działań wspomagających
rozwój dziecka na dziecko,

d) przygotowania dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podsta-
wowych czynności samoobsługowych – (jedzenie, higiena, korzystanie z toalety), 

e) informowania z wyprzedzeniem nauczyciela lub referenta o późniejszym przyprowadze-
niu dziecka do przedszkola,

f) odbierania dzieci w godzinach zadeklarowanych w umowie cywilno - prawnej,
g) zapewnienie dziecku bezpiecznego powrotu do domu,
h) zaopatrzenia dziecka w niezbędne w przedszkolu materiały i przybory służące podejmo-

waniu przez dziecko różnych form aktywności, a także zapasowe ubranie,
i) przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych bez konieczności podawania im ja-

kichkolwiek leków. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie i udzielać
wyczerpujących informacji na ten temat,

j) interesowania się sukcesami i porażkami dziecka, oraz ich przyczynami,
k) kontynuowania zaleconych ćwiczeń terapeutycznych i usprawniających, 
l) zgłaszania  nauczycielowi  niedyspozycji  dziecka  mających wpływ na funkcjonowanie

w grupie (lęki, obawy, emocje, samopoczucie),
m) uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez organy przedszkola, 
n) przestrzegania ramowego rozkładu dnia,
o) informowania  o przyczynach  dłuższej  nieobecności  dziecka  w przedszkolu,  a w przy-

padku dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne uspra-
wiedliwienia każdej jego nieobecności w formie pisemnej,
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p) niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o stwierdzonym zatruciu pokarmowym
i chorobie zakaźnej oraz dostarczenia do przedszkola informacji potwierdzonej przez le-
karza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, lub zatruciu pokarmo-
wym, pozwalającej na pobyt dziecka w przedszkolu,

q) bezzwłocznie powiadomić dyrektora lub nauczyciela oddziału o każdorazowych zmia-
nach: adresu zamieszkania, zameldowania, telefonu kontaktowego,

r) rodzice dziecka podlegającego odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązani
są do: 

 dopełnienia  czynności  związanych  ze  zgłoszeniem  dziecka  do  przedszkola  lub
oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy szkole podstawowej,

 zapewnienia  regularnego  uczęszczania  dziecka  na  zajęcia.  W przypadku  częstej
absencji dziecka na zajęciach rodzice są zobowiązani w formie pisemnej dostarczyć
wyjaśnienie nieobecności,

 50%  nieobecności  nieusprawiedliwionej  na  zajęciach  traktowane  jest  jako
niespełnianie obowiązku nauki w przedszkolu,

 informowania  w  terminie  do  30  września  każdego  roku  dyrektora  szkoły
podstawowej,  w  obwodzie,  której  dziecko  mieszka  o  realizacji  tego  obowiązku
spełnianego  przez  uczęszczanie  do  przedszkola  lub  oddziału  przedszkolnego
zorganizowanego przy szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej,

s) rodzice mają obowiązek zapewnienia dziecku optymalnych warunków umożliwiających
jego wszechstronny rozwój;

4) Zadania nauczyciela związane z planowaniem i prowadzeniem pracy opiekuńczo - wycho-
wawczo – dydaktycznej:
a) nauczyciel dokonuje wyboru programu i wnioskuje o dopuszczenie programu do realiza-

cji, 
b) nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany sa-

modzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami lub program opracowany przez
innego autora lub program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmiana-
mi. 

c) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien być
dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci,

d) w swoich działaniach opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznych, ma obowiązek kie-
rowania  się  dobrem  dziecka,  troską  o jego  zdrowie,  postawę  moralną  i obywatelską
z poszanowaniem godności osobistej i praw dziecka,

e) nauczyciel planuje i prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną na pod-
stawie wybranego przez siebie programu wychowania przedszkolnego, lub samodzielnie
opracowanego uwzględniającego podstawę programową dopuszczonego przez dyrektora
przedszkola i bierze odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy;

5) Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu sta-
nowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną wychowawczą i opie-
kuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizo-
wanych przez przedszkole, prowadzić pracę opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną oraz
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zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem wg jego najlepszej woli i wiedzy zgod-
nie z etyką zawodu nauczyciela:
a) planuje i prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną w cyklu tygodnio-

wym w powierzonym oddziale w oparciu o samodzielnie opracowane plany dzienne w
cyklu tygodniowym, służące realizacji zadań podstawy programowej z uwzględnieniem
możliwości psychofizycznych, zainteresowań i umiejętności wychowanków, ponosi od-
powiedzialność za jej jakość,

b) diagnozuje poziom osiągnięć edukacyjnych wychowanków z uwzględnieniem ich możli-
wości rozwojowych i wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej,
uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach edukacji przedszkolnej- formu-
łuje wnioski, eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci,

c) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej
szkoły podstawowej przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szko-
le (diagnoza wstępna - listopad, diagnoza końcowa - maj), 

d) dokonuje oceny sytuacji wychowawczej w powierzonym jego opiece oddziale, 
e) dokonuje ewaluacji wybranych programów wychowania przedszkolnego pod względem:

oceny zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, przy-
stępności (dostosowania do potrzeb i możliwości  zainteresowań dzieci,  wykonalności
dostosowania bazy i wyposażenia przedszkola),

f) nauczyciel organizuje sytuacje edukacyjne, umożliwiające dzieciom aktywny udział w
odkrywaniu, poznawaniu i uczeniu się w możliwie najszerszym zakresie kontaktów ze
środowiskiem przyrodniczym i społecznym, wspomagające rozwój zdolności i zaintere-
sowań, wdrążające dzieci do samodzielności i pozwalające mu osiągnąć sukces na miarę
jego możliwości, 

g) organizuje  środowisko  rzeczowe,  sprzyjające  wszechstronnemu  rozwojowi  dziecka
w wymiarze społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym,

h) inicjuje i prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym,
i) tworzy przyjazne, ale niekoleżeńskie relacje z dziećmi,
j) zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, otacza

indywidualną opieką każdego z wychowanków szczególnie wymagającego oddziaływań
stymulacyjno-kompensacyjnych, dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości
i potrzeb umożliwiające sukces,

k) współpracuje z nauczycielem współprowadzącym oddział w zakresie:

 planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej,

 urządzenia przydzielonej sali zajęć,

 prowadzenia obowiązującej dokumentacji,
l) współpracuje z innymi nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu oraz z personelem

niebędącym nauczycielami w celu ujednolicenia pracy wychowawczo-dydaktycznej,
m)  dba o warsztat pracy poprzez wykonywanie i gromadzenie atrakcyjnych pomocy dydak-

tycznych,  wspólne  z dziećmi  urządzanie  kącików  zabaw,  estetykę  pomieszczeń,  dba
o stan techniczny i estetyczny wyposażenia przedszkola zapewniający bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece dzieci,
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n) systematycznie doskonali własne umiejętności wychowawczo- dydaktyczne oraz podno-
si  wiedzę  merytoryczną  i metodyczną  w tym zakresie  poprzez  aktywne uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego,

o) dokonuje dwa razy w roku autoewaluacji swojej pracy opiekuńczo - wychowawczo - dy-
daktycznej,

p) uczestniczy w opracowywaniu koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny, 
q) czynnie uczestniczy w pracach rady pedagogicznej, realizuje jej postanowienia i uchwa-

ły,
r) tworzy równe seanse dla wszystkich dzieci, co do uczestnictwa w zabawach, zajęciach i

zajęciach, korzystania ze szczególnie atrakcyjnych zabawek i pomocy dydaktycznych,
indywidualizuje  sposób  traktowania  dzieci  uwzględniając  ich  wrażliwość,  potrzeby
i możliwości,

s) zapewnienia optymalne warunki do przestrzegania zasady pozytywnego motywowania
postaw  i zachowań  wychowanków  w środowisku  społecznym,  eliminuje  z otoczenia
przedszkolnego sytuacje mogące wywołać obawy i lęki u dzieci,

t) nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi,

u) wspiera każde dziecko w jego rozwoju,
v) dąży do pełni własnego rozwoju osobistego,
w) kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rze-

czypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia, szacunku dla każdego człowie-
ka, 

x) dba o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju, przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądu. 

y) współdziałania z rodzicami;
6) Zadania nauczyciela w zakresie prowadzenia obserwacji pedagogicznych i jej dokumento-

wania:
a) nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczną dzieci w celu rozpoznawania zdolności,

zainteresowań, predyspozycji oraz ewentualnych nieprawidłowości w jego rozwoju po-
znania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych wychowanków oraz diagnozowania efek-
tów działań wychowawczo-edukacyjnych,

b) dokumentuje wyniki obserwacji rozwoju dziecka w rozwoju dziecka, diagnozuje efekty
działań opiekuńczo - wychowawczo- edukacyjnych,

c) przeprowadza  wstępną  diagnozę  rozwoju  dziecka  do  końca  listopada  każdego  roku
szkolnego,

d) systematycznie odnotowuje wyniki obserwacji w arkuszach obserwacji,
e) dwa razy w roku (styczeń, maj) dokonuje diagnozy osiągnięć edukacyjnych dziecka w

odniesieniu do nabytych umiejętności, zachowań i wiadomości z uwzględnieniem wyni-
ków uzyskiwanych przez nie na poszczególnych poziomach edukacji przedszkolnej,

f) informuje rodziców w trakcie konsultacji indywidualnych o wynikach wstępnej i końco-
wej obserwacji pedagogicznej i przyjętych kierunkach pracy z dzieckiem oraz jej efek-
tach, 
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g) gromadzi dowody obserwacji (wytwory prac dziecka),
h) wyniki obserwacji wykorzystuje w planowaniu sytuacji edukacyjnych i pracy indywidu-

alnej.
7) Zadania nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psycho-

logiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotna i inną. Nauczyciel:
a) planuje i organizuje współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
b) ustala  przyczyny zaobserwowanych zaburzeń i ustala  (za zgodą rodziców i dyrektora

przedszkola) formy pomocy w tym zabaw i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
c) na bieżąco konsultuje przyjęty kierunek pracy z dzieckiem,
d) organizuje punkty konsultacji z pedagogiem, psychologiem, logopedą na terenie  przed-

szkola,
e) organizuje spotkania z rodzicami z udziałem wyżej wymienionych specjalistów poradni,
f) zapoznaje się (za zgodą rodziców) z zaleceniami psychologa i pedagoga i uwzględnia je

w planowaniu pracy indywidualnej z dzieckiem,
g) organizuje spotkania z przedstawicielami służby zdrowia,
h) bierze udział w akcjach profilaktycznych promujących zdrowie,
i) organizuje wycieczki do zakładów opieki zdrowotnej,
j) konsultuje wyniki wstępnej diagnozy i obserwacji dziecka ze specjalistami świadczący-

mi kwalifikowana pomoc psychologiczno- pedagogiczna, lekarska i inną,
k) prowadzi stosowną dokumentację dotycząca działań w tym zakresie.
l) współpracuje  ze  specjalistami  świadczącymi  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną,

opiekę zdrowotną i inną,
8) Nauczyciele  podlegają  odpowiedzialności  dyscyplinarnej  za uchybienie godności zawodu

nauczyciela lub obowiązkom określonym w § 15 ust 1 pkt. 4 – 7. 
2. Formy współdziałania z rodzicami

1) W przedszkolu organizowane są:
m) zebrania ogólne,
n) zebrania grupowe, w tym warsztatowe,
o) spotkania integracyjne, dni otwarte
p) spotkania adaptacyjne,
q) seminaria pedagogizujące,
r) konsultacje ze specjalistami,
s) konsultacje indywidualne,
t) rozmowy okazjonalne,
u) kąciki informacyjne dla rodziców,
v) wystawki prac plastyczno- technicznych dzieci,
w) zajęcia otwarte,
x) uroczystości przedszkolne oraz inne wynikające z potrzeb rodziców i przedszkola 
y) wypożyczanie książek dla dzieci i rodziców - Książeczki z przedszkolnej półeczki,
z) bukiet dobroci – podziękowania dla rodziców świadczących różnorodne formy pomocy;
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2) Zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) organizowane są w przedszkolu nie rzadziej
niż razy na kwartał w roku szkolnym, lub częściej na wniosek dyrektora, nauczycieli lub ro-
dziców.

3. Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnie-
niem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wycho-
wania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących
dziecka, jego zachowania i rozwoju, tj.:
1) przedstawia przyjęte programy, w tym program wychowania przedszkolnego oraz informa-

cje o sposobach ich realizacji; 
2) zapoznaje z prowadzoną dokumentacją dotyczącą rozwoju dziecka;
3) przekazuje rzetelne informacje na temat rozwoju i zachowania dziecka;
4) udostępnia wyniki prowadzonych obserwacji pedagogicznych;
5) przekazuje informacje o placówkach świadczących pomoc specjalistyczną dla dzieci;
6) stwarza możliwości uczestnictwa rodziców w uroczystościach przedszkolnych, grupowych

oraz zajęciach otwartych.

Rozdział 6. 
Wychowankowie przedszkola

§ 12

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku określonym w § 2. 
2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do zespołu, nie

dłużej  jednak niż  do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,  w którym kończy
10 lat. 

3. Dzieci w wieku 6-lat objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego
4. Przedszkole przestrzega praw dziecka zawartych w „Konwencji o prawach dziecka”, są to pra-

wa do: 
1) akceptacji takim, jakim jest, 
2) podmiotowego i życzliwego traktowania, 
3) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju, 
4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, 
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, 
6) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności
7) bezpiecznego , różnorodnego i bogatego w bodźce stymulujące aktywność otoczenia
8) zdrowego, urozmaiconego jedzenia, 

5. W Przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka” ustalony z dziećmi, w porozumieniu z ro-
dzicami.

6.  Obowiązkiem dziecka jest: 
1) przestrzegać wspólnie ustalonych 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, 
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5) uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem. 
7. W Przedszkolu określa się następujące procedury na wypadek naruszenia praw dziecka: 

1) rodzice składają skargę na piśmie do dyrektora przedszkola, 
2) dyrektor ma obowiązek zbadać sprawę i dać pisemną odpowiedź rodzicom w terminie moż-

liwie jak najszybszym lub powiadomić rodziców o terminie załatwienia sprawy, 
8. Przedszkole realizuje w pełni zasadę prawa dziecka do życzliwego i podmiotowego traktowa-

nia. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych oraz traktowania
dziecka w sposób poniżający jego godność, naruszający bezpieczeństwo psychiczne i emocjo-
nalne. 

9. Przedszkole stwarza warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo: 
1) budynki przedszkola i teren wokół nich odpowiada ogólnym warunkom bezpieczeństwa i

higieny oraz posiada urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-
sie przepisami; 

2) urządzenia sanitarne znajdują się w stanie pełnej sprawności technicznej i są utrzymane w
stałej czystości; 

3) dzieci przebywające w przedszkolu nie mogą być pozostawione bez nadzoru osób do tego
upoważnionych; 

4) dyrektor przedszkola jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom bezpiecz-
nych, higienicznych warunków pracy i zajęć w czasie pobytu w przedszkolu; 

5) dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicz-
nych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki,  w tym bez-
piecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Z ustaleń
kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protoko-
łu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu. 

10. Określa się przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowan-
ków, po uprzednim powiadomieniu rodziców na piśmie: Dyrektor przedszkola może skreślić
dziecko z listy wychowanków. 
1) Przyczyną skreślenia dziecka z listy może być brak opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

przez okres jednego miesiąca, po uprzednim powiadomieniu rodzica (prawnego opiekuna)
na piśmie z uzasadnieniem i wyznaczeniu dodatkowego terminu do uiszczenia należności.
W przypadku dziecka  realizującego roczne  przygotowanie,  ograniczenie  jego pobytu w
przedszkolu do realizacji co najmniej podstawy  programowej wychowania przedszkolnego
tj. nie mniej niż pięć godzin dziennie.

2) Skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola nie zwalnia rodziców z obowiązku
uregulowania zaległej opłaty za przedszkole.

3) Od decyzji przysługuje rodzicom ( prawnym opiekunom) prawo odwołania do organu pro-
wadzącego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
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Rozdział 7. 
Postanowienia końcowe

§ 13

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. 
4. Obsługę finansowo – księgową przedszkola w zakresie prowadzenia rachunkowości przedszko-

la, wykonywania dyspozycji środkami finansowymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności
operacji gospodarczych i finansowych z planem, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i
rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych prowadzi LCEAO.

5. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólne i resor-

towe.
7. Postanowienia statutu obowiązują wszystkich członków społeczności przedszkolnej. 
8. Statut jest przechowywany w kancelarii przedszkola.

Statut został przyjęty Uchwałą Nr9/2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 5 z dnia
28.06.2018r. 
Przewodnicząca Rady Pedagogicznej:Bożena Pietrosińska

Rada pedagogiczna:
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	§ 6
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	3. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy z dziećmi przedszkolnymi, liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
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	c) czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
	d) czas przeznaczony na zajęcia dodatkowe.
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	4) W oddziałach, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków powinna wynosić  nie więcej niż 20, nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych;
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	Rozdział 5.
	Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
	§ 7.
	1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników samorządowych nie będących nauczycielami.
	1) Przedszkole zatrudnia nauczycieli (kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych) mających pełne przygotowanie zawodowe do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami o kwalifikacjach pedagogicznych;
	a) nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),
	b) nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązany przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego;

	2) Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy;
	3) Przedszkole może być miejscem praktyk adeptów zawodu nauczycielskiego zasady ich organizacji określają odrębne przepisy;

	2. Zakres zadań nauczycieli obejmuje: Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:
	1) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów i imprez organizowanych przez przedszkole
	2) sprawowanie opieki przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu,
	3) zapewnianie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosowanie w tym celu obowiązujących przepisów,
	4) kontrolowanie każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć terenu, sali, sprzętu, pomocy i materiałów,
	5) powiadamianie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie),
	6) zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi.
	7) udzielanie pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu w razie wypadku
	8) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola, organizowanie stanowisk zajęć, zabaw zgodnie z przepisami BHP

	3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
	4. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

	§ 8
	1. W przedszkolu jest utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola, ponieważ:
	1) liczba oddziałów wynosi co najmniej 6;
	2) lokalizacja trzech oddziałów jest poza budynkiem macierzystym.

	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:
	1) organizowanie i kontrolowanie pracy przedszkola w zakresie ustalonym przez dyrektora;
	2) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami;
	3) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.

	4. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor przedszkola.

	§ 9
	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 przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

	§ 10
	1. W przypadku utworzenia oddziału integracyjnego, za zgodą organu prowadzącego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
	2. Zakres zadań innych pracowników przedszkola.
	1) Samorządowymi pracownikami przedszkola są:
	a) referent,
	b) szef kuchni, kucharz
	c) pomoc kuchenna,
	d) woźna,,
	e) konserwator,
	f) robotnik gospodarczy,
	g) pomoc nauczyciela,

	2) W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska dla pracowników nie będących nauczycielami, a nie wymienione w pkt. 1 jeżeli zaistnieje potrzeba wynikającą ze zmian organizacyjnych bądź poszerzenia samodzielności przedszkola przez organ prowadzący przedszkole;
	3) Pracownicy nie będący nauczycielami zobowiązani są do współdziałania i wspomagania nauczycieli w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznych dla dobra i bezpieczeństwa dziecka;
	4) Każdy pracownik zobowiązany jest do:
	a) współpracy z innymi pracownikami,
	b) tworzenia dobrego klimatu przedszkola, przestrzegania praw dziecka, kultury w kontaktach ze współpracownikami przedszkola oraz jego klientami,
	c) podejmowania działań sprzyjających budowaniu pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług pedagogicznych;

	5) Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami określają odrębne przepisy;
	6) Wszyscy pracownicy otrzymują szczegółowy zakres czynności na poszczególne stanowiska, ustalany przez Dyrektora przedszkola, uwzględniający potrzeby jednostki oraz obowiązujące przepisy. Zakres czynności zawiera obowiązki wynikające z przepisów bhp i ppoż.

	3. Zdania pracowników wymienionych w ust. 2 pkt. 1:
	1) Obowiązki referenta:
	a) sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
	b) prowadzi sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkolnego,
	c) zaopatruje przedszkole w żywność i sprzęt, środki czystości, pościel oraz prowadzi wymagana dokumentację finansową
	d) nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywności dzieciom i personelowi przedszkola,
	e) współuczestniczy w sporządzaniu jadłospisów,
	f) prowadzi magazyny (spożywczy i chemiczny) i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
	g) wykonuje czynności i prowadzi obowiązującą dokumentację wynikającą z przepisów prawa (wdrażania i realizacji systemu GHP i GMP oraz HACCP),
	h) wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy przedszkola.

	2) Obowiązki referenta:
	a) prawidłowe prowadzenie teczek akt osobowych pracowników i dokumentacji administracyjnej,
	b) opracowywanie rocznych planów urlopowych i prowadzenie kart urlopowych,
	c) prowadzenie ewidencji czasu pracy,
	d) dekretowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
	e) sporządzanie listy obecności,
	f) prowadzenie archiwum przedszkolnego,
	g) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
	h) prowadzenie ewidencji obecności dzieci, sporządzanie list opłat należnych i opłat dodatkowych dzieci,
	i) dbanie o sprawne działanie sprzętu audio – wizualnego,
	j) konserwacja i obsługa w/w sprzętu,
	k) obsługa programów sprawozdawczo - informacyjnych,
	l) zastępowanie referenta w przypadku jego nieobecności,
	m) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora;

	3) Obowiązki szefa kuchni:
	a) przyrządzanie racjonalne posiłki,
	b) przyjmuje produkty z magazynu, kwitując ich odbiór w raportach żywieniowych i dba o racjonalne ich zużycie,
	c) utrzymywanie kuchni w czystości, a jej wyposażenia we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie,
	d) udział w ustalaniu jadłospisów,
	e) Wykonywanie czynności i prowadzenie obowiązującej dokumentacji wynikającą z przepisów prawa (wdrażania i realizacji systemu GHP i GMP oraz HACCP),
	f) wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci o temperaturze zgodnej z przepisami HACCP,
	g) koordynowanie pracy pozostałych pracowników kuchni
	h) wykonywanie innych czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkola;

	4) Obowiązki pomocy kuchennej:
	a) pomaga kucharzowi w sporządzaniu posiłków,
	b) utrzymuje w czystości sprzęt i naczynia kuchenne,
	c) wykonuje zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów do przedszkola,
	d) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu;

	5) Obowiązki starszej 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 i obsługowych w stosunku do dzieci,
	d) wykonuje inne czynności zlecone przez nauczyciela i dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu, w tym pomaga nauczycielce (w określonym zakresie) w przygotowywaniu, prowadzeniu i zakończeniu zajęć dydaktycznych oraz w sprawowaniu opieki nad oddziałem w czasie jego wyjść na plac zabaw, oraz poza teren przedszkola;

	6) Obowiązki robotnika gospodarczego, konserwatora:
	a) strzeże mienia przedszkola,
	b) codziennie dokonuje obchodu budynku przedszkola, sprawdza wszystkie okna, zapala światło,
	c) sprawdza wszystkie pomieszczenia, zwraca uwagę na wyłączniki energii elektrycznej, gniazda sieciowe, zawory wody,
	d) w okresie zimy odśnieża teren przed budynkiem i posypuje piaskiem, wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola,
	e) pomaga przy naprawach sprzętu i wyposażenia przedszkola,
	f) pomaga przy zakupach,
	g) wykonuje czynności związane z dezynfekcją i dezynsekcją,
	h) codziennie sprawdza teren przedszkola i budynku pod kątem bezpieczeństwa dzieci i innych osób przebywających w przedszkolu,
	i) wykonuje drobne prace remontowe;

	7) Obowiązki pomocy nauczycielki:
	a) utrzymanie we wzorowej czystości sali wspólnie z woźną oddziałową i w razie jej nieobecności,
	b) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci w ciągu dnia,
	c) współuczestniczyć w organizowaniu zabaw i zajęć w sali i ogrodzie,
	d) przygotowywać materiały i pomoce do zajęć,
	e) postępować w procesie wychowania zgodnie z kierunkiem pracy ustalonym przez nauczycielkę,
	f) zapewnić opiekę i bezpieczeństwo dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu oraz w ogrodzie;

	8) Ponadto każdy pracownik zobowiązany jest do:
	a) przestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz procedur HACCP,
	b) dbałości o mienie przedszkola w tym jego budżet, powierzony sprzęt, przedmioty i przybory,
	c) współpracy z innymi pracownikami, stwarzania dobrej atmosfery pracy,
	d) przestrzegania kultury w kontaktach interpersonalnych z dziećmi, współpracownikami, rodzicami,
	e) powiadomienia dyrektora o wypadkach oraz wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością przedszkola, a przede wszystkim o sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci,
	f) przechowywania i zabezpieczenia środków i przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i pracowników w miejscu niedostępnym,
	g) powiadamiania dyrektora przedszkola lub pracownika służby BHP o zaistniałym wypadku,
	h) zapewnienia natychmiastowej pomocy lekarskiej dziecku lub dorosłemu, który uległ wypadkowi;

	9) Pracownikom zabrania się:
	a) spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem na terenie przedszkola,
	b) wynoszenia mienia przedszkolnego, dokumentacji, artykułów spożywczych,
	c) spożywania posiłków przeszkolonych bez wnoszenia za nie opłaty,
	d) udzielania rodzicom (prawnym opiekunom) lub innym osobom informacji na temat wychowanków przez pracowników nie będących nauczycielami,
	e) udzielania informacji mogących naruszyć dobro osobiste pracodawcy, pracowników, wychowanków, rodziców (prawnych opiekunów),
	f) udzielania informacji stanowiących tajemnicę służbową.



	§ 11
	1. Statut określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych z:
	1) Współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci z uwzględnieniem praw rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zasad wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowanych programów w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju polegającym w szczególności na:
	a) zapoznaniu rodziców ze standardami wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej na danym poziomie kształcenia,
	b) zapoznaniu rodziców z podstawą programową oraz z programami wychowania przedszkolnego, realizowanymi w danym oddziale i włączaniu ich do kształtowania u dzieci określonych tam wiadomości i umiejętności,
	c) przekazywaniu na bieżąco w ramach ustalonych konsultacji indywidualnych, rzetelnych informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci w celu włączenia rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności na jakie natrafią, w formie ustnej,
	d) przekazaniem rodzicom w formie pisemnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
	e) informacji o których mowa w lit. c nie udziela się telefonicznie,
	f) ustaleniu form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
	g) pozyskiwaniu informacji od rodziców dotyczących potrzeb i trudności, a także uzdolnień i zainteresowań dzieci,
	h) uwzględnieniu uzyskanych od rodziców informacji w planowaniu pracy z dziećmi i ustalenia form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dziecku,
	i) organizowaniu zebrań z rodzicami, w tym z udziałem specjalistów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawczo-dydaktyczne nie rzadziej niż raz na kwartał,
	j) zachęcaniu rodziców do konsultacji z pracownikami poradni,
	k) umożliwianiu rodzicom korzystania z literatury pedagogicznej,
	l) organizowaniu zajęć otwartych dla rodziców nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
	m) bieżącym informowaniu o pracy przedszkola w tym powierzonego oddziału poprzez tablice ogłoszeń i codzienne kontakty,
	n) wyznaczeniu na dany rok szkolny stałych terminów (dni i godzin) konsultacji indywidualnych z rodzicami,
	o) podejmowaniu innych form współpracy wynikających z potrzeb rodziców, nauczycieli i dyrektora,
	p) zapoznawaniu rodziców z wynikami prowadzonych obserwacji pedagogicznych mającymi na celu diagnozę pedagogiczną i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,
	q) włączaniu rodziców w działalność przedszkola wynikającą ze spełniania statutowych żądań,
	r) wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych,
	s) podejmowaniu działań służących rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców;

	2) Rodzice mają prawo do:
	a) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,
	b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów, trudności, zachowania,
	c) wyrażania opinii na temat nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje i eksperymenty pedagogiczne),
	d) wnioskowania do dyrektora o zorganizowanie na terenie przedszkola zajęć dodatkowych,
	e) poznania wymagań edukacyjnych dla każdej grupy wiekowej wynikających z podstawy programowej z realizowanych programów oraz koncepcji pracy przedszkola,
	f) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z potrzebami dziecka i rodziców,
	g) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
	h) udziału w organizowanych wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkola, zajęć otwartych, zgodnie z obowiązującym kalendarzem imprez,
	i) zgłaszania propozycji i czynnego uczestnictwa w sprawach dotyczących zagospodarowania wnętrz i otoczenia przedszkola,
	j) wyrażania opinii na temat sposobu organizacji prowadzenia żywienia oraz ramowego rozkładu dnia.

	3) Rodzice mają obowiązek:
	a) znać i przestrzegać postanowień statutu i regulaminu przedszkola,
	b) regularnie i terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za zdeklarowane zajęcia dodatkowe,
	c) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego oraz prowadzenia ustalonych z przedszkolem działań wspomagających rozwój dziecka na dziecko,
	d) przygotowania dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – (jedzenie, higiena, korzystanie z toalety),
	e) informowania z wyprzedzeniem nauczyciela lub referenta o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola,
	f) odbierania dzieci w godzinach zadeklarowanych w umowie cywilno - prawnej,
	g) zapewnienie dziecku bezpiecznego powrotu do domu,
	h) zaopatrzenia dziecka w niezbędne w przedszkolu materiały i przybory służące podejmowaniu przez dziecko różnych form aktywności, a także zapasowe ubranie,
	i) przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych bez konieczności podawania im jakichkolwiek leków. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat,
	j) interesowania się sukcesami i porażkami dziecka, oraz ich przyczynami,
	k) kontynuowania zaleconych ćwiczeń terapeutycznych i usprawniających,
	l) zgłaszania nauczycielowi niedyspozycji dziecka mających wpływ na funkcjonowanie w grupie (lęki, obawy, emocje, samopoczucie),
	m) uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez organy przedszkola,
	n) przestrzegania ramowego rozkładu dnia,
	o) informowania o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu, a w przypadku dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne usprawiedliwienia każdej jego nieobecności w formie pisemnej,
	p) niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o stwierdzonym zatruciu pokarmowym i chorobie zakaźnej oraz dostarczenia do przedszkola informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, lub zatruciu pokarmowym, pozwalającej na pobyt dziecka w przedszkolu,
	q) bezzwłocznie powiadomić dyrektora lub nauczyciela oddziału o każdorazowych zmianach: adresu zamieszkania, zameldowania, telefonu kontaktowego,
	r) rodzice dziecka podlegającego odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązani są do:
	s) rodzice mają obowiązek zapewnienia dziecku optymalnych warunków umożliwiających jego wszechstronny rozwój;

	4) Zadania nauczyciela związane z planowaniem i prowadzeniem pracy opiekuńczo ‑ wychowawczo – dydaktycznej:
	a) nauczyciel dokonuje wyboru programu i wnioskuje o dopuszczenie programu do realizacji,
	b) nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami lub program opracowany przez innego autora lub program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
	c) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci,
	d) w swoich działaniach opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznych, ma obowiązek kierowania się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej i praw dziecka,
	e) nauczyciel planuje i prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną na podstawie wybranego przez siebie programu wychowania przedszkolnego, lub samodzielnie opracowanego uwzględniającego podstawę programową dopuszczonego przez dyrektora przedszkola i bierze odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy;

	5) Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, prowadzić pracę opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną oraz zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem wg jego najlepszej woli i wiedzy zgodnie z etyką zawodu nauczyciela:
	a) planuje i prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną w cyklu tygodniowym w powierzonym oddziale w oparciu o samodzielnie opracowane plany dzienne w cyklu tygodniowym, służące realizacji zadań podstawy programowej z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, zainteresowań i umiejętności wychowanków, ponosi odpowiedzialność za jej jakość,
	b) diagnozuje poziom osiągnięć edukacyjnych wychowanków z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych i wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach edukacji przedszkolnej- formułuje wnioski, eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci,
	c) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza wstępna - listopad, diagnoza końcowa - maj),
	d) dokonuje oceny sytuacji wychowawczej w powierzonym jego opiece oddziale,
	e) dokonuje ewaluacji wybranych programów wychowania przedszkolnego pod względem: oceny zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, przystępności (dostosowania do potrzeb i możliwości zainteresowań dzieci, wykonalności dostosowania bazy i wyposażenia przedszkola),
	f) nauczyciel organizuje sytuacje edukacyjne, umożliwiające dzieciom aktywny udział w odkrywaniu, poznawaniu i uczeniu się w możliwie najszerszym zakresie kontaktów ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym, wspomagające rozwój zdolności i zainteresowań, wdrążające dzieci do samodzielności i pozwalające mu osiągnąć sukces na miarę jego możliwości,
	g) organizuje środowisko rzeczowe, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka w wymiarze społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym,
	h) inicjuje i prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym,
	i) tworzy przyjazne, ale niekoleżeńskie relacje z dziećmi,
	j) zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków szczególnie wymagającego oddziaływań stymulacyjno-kompensacyjnych, dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości i potrzeb umożliwiające sukces,
	k) współpracuje z nauczycielem współprowadzącym oddział w zakresie:
	l) współpracuje z innymi nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu oraz z personelem niebędącym nauczycielami w celu ujednolicenia pracy wychowawczo-dydaktycznej,
	m) dba o warsztat pracy poprzez wykonywanie i gromadzenie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, wspólne z dziećmi urządzanie kącików zabaw, estetykę pomieszczeń, dba o stan techniczny i estetyczny wyposażenia przedszkola zapewniający bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,
	n) systematycznie doskonali własne umiejętności wychowawczo- dydaktyczne oraz podnosi wiedzę merytoryczną i metodyczną w tym zakresie poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
	o) dokonuje dwa razy w roku autoewaluacji swojej pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej,
	p) uczestniczy w opracowywaniu koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny,
	q) czynnie uczestniczy w pracach rady pedagogicznej, realizuje jej postanowienia i uchwały,
	r) tworzy równe seanse dla wszystkich dzieci, co do uczestnictwa w zabawach, zajęciach i zajęciach, korzystania ze szczególnie atrakcyjnych zabawek i pomocy dydaktycznych, indywidualizuje sposób traktowania dzieci uwzględniając ich wrażliwość, potrzeby i możliwości,
	s) zapewnienia optymalne warunki do przestrzegania zasady pozytywnego motywowania postaw i zachowań wychowanków w środowisku społecznym, eliminuje z otoczenia przedszkolnego sytuacje mogące wywołać obawy i lęki u dzieci,
	t) nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
	u) wspiera każde dziecko w jego rozwoju,
	v) dąży do pełni własnego rozwoju osobistego,
	w) kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia, szacunku dla każdego człowieka,
	x) dba o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju, przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądu.
	y) współdziałania z rodzicami;

	6) Zadania nauczyciela w zakresie prowadzenia obserwacji pedagogicznych i jej dokumentowania:
	a) nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczną dzieci w celu rozpoznawania zdolności, zainteresowań, predyspozycji oraz ewentualnych nieprawidłowości w jego rozwoju poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych wychowanków oraz diagnozowania efektów działań wychowawczo-edukacyjnych,
	b) dokumentuje wyniki obserwacji rozwoju dziecka w rozwoju dziecka, diagnozuje efekty działań opiekuńczo - wychowawczo- edukacyjnych,
	c) przeprowadza wstępną diagnozę rozwoju dziecka do końca listopada każdego roku szkolnego,
	d) systematycznie odnotowuje wyniki obserwacji w arkuszach obserwacji,
	e) dwa razy w roku (styczeń, maj) dokonuje diagnozy osiągnięć edukacyjnych dziecka w odniesieniu do nabytych umiejętności, zachowań i wiadomości z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nie na poszczególnych poziomach edukacji przedszkolnej,
	f) informuje rodziców w trakcie konsultacji indywidualnych o wynikach wstępnej i końcowej obserwacji pedagogicznej i przyjętych kierunkach pracy z dzieckiem oraz jej efektach,
	g) gromadzi dowody obserwacji (wytwory prac dziecka),
	h) wyniki obserwacji wykorzystuje w planowaniu sytuacji edukacyjnych i pracy indywidualnej.

	7) Zadania nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotna i inną. Nauczyciel:
	a) planuje i organizuje współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
	b) ustala przyczyny zaobserwowanych zaburzeń i ustala (za zgodą rodziców i dyrektora przedszkola) formy pomocy w tym zabaw i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
	c) na bieżąco konsultuje przyjęty kierunek pracy z dzieckiem,
	d) organizuje punkty konsultacji z pedagogiem, psychologiem, logopedą na terenie przedszkola,
	e) organizuje spotkania z rodzicami z udziałem wyżej wymienionych specjalistów poradni,
	f) zapoznaje się (za zgodą rodziców) z zaleceniami psychologa i pedagoga i uwzględnia je w planowaniu pracy indywidualnej z dzieckiem,
	g) organizuje spotkania z przedstawicielami służby zdrowia,
	h) bierze udział w akcjach profilaktycznych promujących zdrowie,
	i) organizuje wycieczki do zakładów opieki zdrowotnej,
	j) konsultuje wyniki wstępnej diagnozy i obserwacji dziecka ze specjalistami świadczącymi kwalifikowana pomoc psychologiczno- pedagogiczna, lekarska i inną,
	k) prowadzi stosowną dokumentację dotycząca działań w tym zakresie.
	l) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,

	8) Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w § 15 ust 1 pkt. 4 – 7.

	2. Formy współdziałania z rodzicami
	1) W przedszkolu organizowane są:
	m) zebrania ogólne,
	n) zebrania grupowe, w tym warsztatowe,
	o) spotkania integracyjne, dni otwarte
	p) spotkania adaptacyjne,
	q) seminaria pedagogizujące,
	r) konsultacje ze specjalistami,
	s) konsultacje indywidualne,
	t) rozmowy okazjonalne,
	u) kąciki informacyjne dla rodziców,
	v) wystawki prac plastyczno- technicznych dzieci,
	w) zajęcia otwarte,
	x) uroczystości przedszkolne oraz inne wynikające z potrzeb rodziców i przedszkola
	y) wypożyczanie książek dla dzieci i rodziców - Książeczki z przedszkolnej półeczki,
	z) bukiet dobroci – podziękowania dla rodziców świadczących różnorodne formy pomocy;

	2) Zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) organizowane są w przedszkolu nie rzadziej niż razy na kwartał w roku szkolnym, lub częściej na wniosek dyrektora, nauczycieli lub rodziców.

	3. Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, tj.:
	1) przedstawia przyjęte programy, w tym program wychowania przedszkolnego oraz informacje o sposobach ich realizacji;
	2) zapoznaje z prowadzoną dokumentacją dotyczącą rozwoju dziecka;
	3) przekazuje rzetelne informacje na temat rozwoju i zachowania dziecka;
	4) udostępnia wyniki prowadzonych obserwacji pedagogicznych;
	5) przekazuje informacje o placówkach świadczących pomoc specjalistyczną dla dzieci;
	6) stwarza możliwości uczestnictwa rodziców w uroczystościach przedszkolnych, grupowych oraz zajęciach otwartych.



	Rozdział 6.
	Wychowankowie przedszkola
	§ 12
	1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku określonym w § 2.
	2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do zespołu, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
	3. Dzieci w wieku 6-lat objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego
	4. Przedszkole przestrzega praw dziecka zawartych w „Konwencji o prawach dziecka”, są to prawa do:
	1) akceptacji takim, jakim jest,
	2) podmiotowego i życzliwego traktowania,
	3) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
	4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
	5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
	6) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności
	7) bezpiecznego , różnorodnego i bogatego w bodźce stymulujące aktywność otoczenia
	8) zdrowego, urozmaiconego jedzenia,

	5. W Przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka” ustalony z dziećmi, w porozumieniu z rodzicami.
	6. Obowiązkiem dziecka jest:
	1) przestrzegać wspólnie ustalonych 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.

	7. W Przedszkolu określa się następujące procedury na wypadek naruszenia praw dziecka:
	1) rodzice składają skargę na piśmie do dyrektora przedszkola,
	2) dyrektor ma obowiązek zbadać sprawę i dać pisemną odpowiedź rodzicom w terminie możliwie jak najszybszym lub powiadomić rodziców o terminie załatwienia sprawy,

	8. Przedszkole realizuje w pełni zasadę prawa dziecka do życzliwego i podmiotowego traktowania. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych oraz traktowania dziecka w sposób poniżający jego godność, naruszający bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne.
	9. Przedszkole stwarza warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo:
	1) budynki przedszkola i teren wokół nich odpowiada ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny oraz posiada urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
	2) urządzenia sanitarne znajdują się w stanie pełnej sprawności technicznej i są utrzymane w stałej czystości;
	3) dzieci przebywające w przedszkolu nie mogą być pozostawione bez nadzoru osób do tego upoważnionych;
	4) dyrektor przedszkola jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom bezpiecznych, higienicznych warunków pracy i zajęć w czasie pobytu w przedszkolu;
	5) dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

	10. Określa się przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków, po uprzednim powiadomieniu rodziców na piśmie: Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków.
	1) Przyczyną skreślenia dziecka z listy może być brak opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres jednego miesiąca, po uprzednim powiadomieniu rodzica (prawnego opiekuna) na piśmie z uzasadnieniem i wyznaczeniu dodatkowego terminu do uiszczenia należności. W przypadku dziecka realizującego roczne przygotowanie, ograniczenie jego pobytu w przedszkolu do realizacji co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. nie mniej niż pięć godzin dziennie.
	2) Skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania zaległej opłaty za przedszkole.
	3) Od decyzji przysługuje rodzicom ( prawnym opiekunom) prawo odwołania do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.



	Rozdział 7.
	Postanowienia końcowe
	§ 13
	1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje, zgodnie z odrębnymi przepisami.
	2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
	3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
	4. Obsługę finansowo – księgową przedszkola w zakresie prowadzenia rachunkowości przedszkola, wykonywania dyspozycji środkami finansowymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych prowadzi LCEAO.
	5. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej.
	6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólne i resortowe.
	7. Postanowienia statutu obowiązują wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
	8. Statut jest przechowywany w kancelarii przedszkola.



