
Organizacja 

 

Statut Przedszkola Nr 58 w Lublinie dostępny jest w siedzibie placówki oraz na 

stronie internetowej placówki. 

Przedszkole działa na zasadzie powszechnej dostępności. 

Przedszkole jest placówką nieferyjną. Funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw 

ustalonych przez organ prowadzący. 

Przedszkole jest sześciooddziałowe. Łączna liczba miejsc - 142.  
Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25. 
 

Dzienny czas pracy przedszkola i terminy przerw w pracy określa arkusz 

organizacyjny. 

Przedszkole jest czynne od 6.00 do 18.00. 

Dyrektor Przedszkola 

mgr Elżbieta Sac 

 tel./fax : 81 7413007 

 e-mail: poczta@p58.lublin.eu 

  e-mail dla rodziców: poczta@p58.lublin.eu  

 
W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor: 

mgr Bożena Bartnik 
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Organami Przedszkola są: 

 Dyrektor Przedszkola 

 Rada Pedagogiczna 

 Rada Rodziców 

Rada Pedagogiczna 

W skład Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 58w Lublinie  wchodzą 
wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. 

Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. 

Godziny pracy nauczycieli określone są w arkuszu organizacyjnym przedszkola. 

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

Prawo Oświatowe ( tj. Dz.U. z 2020r. poz.1327  ) oraz Statut Przedszkola nr 58 

Statut Przedszkola Nr 58 w Lublinie dostępny jest w siedzibie placówki oraz na 

stronie internetowej placówki. 

Regulamin Rady Pedagogicznej – dostępny do wglądu w siedzibie placówki. 

Psycholog współpracujący z przedszkolem zatrudniony jest w Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej nr 6 w Lublinie ul. Młodej Polski 30 

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci 
uczęszczających do przedszkola. 

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

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

Skład Rady Rodziców: 

 po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach 

przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału (jedno dziecko uczęszczające 

do przedszkola reprezentuje jeden rodzic). Wybory przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców danego oddziału w każdym roku szkolnym. 

Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności w którym 
określa: 



 wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady 

 szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli 

 rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola. 

REGULAMIN RADY RODZICÓW dostępny do wglądu w siedzibie placówki. 

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe do kompetencji Rady Rodziców 
należy: 

 Opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. 

 Opiniowanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania w przedszkolu. 

 Rada Rodziców może występować z wnioskami o dokonanie oceny pracy 

nauczycieli. 

 Może wyrażać opinie na temat pracy nauczycieli po zakończeniu stażu 

zawodowego. 

 Deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowych wyłaniających 

kandydata na stanowisko dyrektora. 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM  

 Przewodniczący 

 Wiceprzewodniczący 

 Sekretarz 

 
Regulamin Rady Rodziców dostępny do wglądu w siedzibie placówki. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


