
Organizacja 

Organami Przedszkola są: 

 Dyrektor Przedszkola 

 Rada Pedagogiczna 

 Rada Rodziców 

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. 

Podmiot udostępniający informację: 

Przedszkole Nr 58 Lublin 

Dyrektor Przedszkola 

mgr Elżbieta Sac 

 tel./fax : 81 7413007 

 e-mail: poczta@p58.lublin.eu 

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

Kompetencje Dyrektora znajdują się w Statucie Przedszkola 

Oświadczenie majątkowe znajduje się na stronie Urzędu Miasta Lublin 

 
W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor: 

mgr Bożena Bartnik 

 

mailto:poczta@p58.lublin.eu
https://p17w-wa.bip.wikom.pl/uploads/5d4065fee9b67/pages/5/content/17112020statut_p17w-wa.pdf
http://bip.warszawa.pl/default.htm


Rada Pedagogiczna 

W skład Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 58w Lublinie  wchodzą 
wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce, posiadających 
następujące stopnie awansu zawodowego: 

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 2019r. poz.1148 z póź. zm. ) oraz Statut Przedszkola  

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 pełniący dyżur w przedszkolu zatrudniony jest w Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej nr 3 w Lublinie ul. Młodej Polski 1 

 
Załączniki 

 Regulamin Rady Pedagogicznej    
 Statut Przedszkola    

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 2019r. poz. 1078, 1148, 1287, 1680, 1681, 1818 ) oraz 

Statut Przedszkola podlinkować ze Statutu 

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. 

  

https://p17w-wa.bip.wikom.pl/uploads/5d4065fee9b67/pages/6/galleries/zaczniki/17112020regulamin_rady_pedagog.docx
https://p17w-wa.bip.wikom.pl/uploads/5d4065fee9b67/pages/6/galleries/zaczniki/17112020statut_p17w-wa.pdf


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: 

 Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego 

przedszkola, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym, skierowane do dzieci, realizowane przez nauczycieli. Jeżeli 

rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala 

dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


