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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,  poz. 2572 
    z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
    przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami ).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r.  w sprawie podstawy programowej wychowania 
    przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  ( Dz. U. z 15 stycznia 
    2009r. Nr 4, poz. 17 ).

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
    uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. 
    z 2004r. Nr 25, poz. 232 ).

5. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 
    nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz. 155 z 
    późniejszymi zmianami ).

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

7. Zarządzenie MEN Nr 18 z dnia 18 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 
    przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. Nr 135, poz. 
    1516 )

8. Rozporządzenie MENiS z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania 
    rozwoju dzieci ( Dz. U. z 2005r. Nr 68, poz. 587 ).

9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
    psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 
    z 2003r. Nr 11, poz. 114 ).

 10. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r. ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 
       1991r. ( Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 ).

 11. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia, 
       wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 
       w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2005r. 

    Nr 19, poz. 167 ). 

 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. nadzoru pedagogicznego 
      ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ). 

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

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie 
       warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły 



     i placówki ( Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 ).

15. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania 
       indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz. U. z 2003r.Nr 23, poz. 193).

16. Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania 
       publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych. (Dz. U. 2003r. Nr 5, poz. 46).

17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki 
       prawodawczej" (Dz. U. z 2002r.Nr 100, poz. 908, Dział I rozdział 7; Dział V i VI).

18. Ustawa - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. ( j. t. z 2006r. Dz. U. nr 97, poz. 674 ).
 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r.w sprawie sposobu 
       prowadzenia przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania 
       działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji . 

19. Rozporządzenie MENiS z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
       wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudniać 
       nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
       nauczycieli) ( Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 )

21. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9 z późn. zm.).  

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie  świadectw, 
      dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dziennik Ustaw  Nr 97, poz. 624 ).

23. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie 
      w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
      przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.      



    

PREAMBUŁA

Przedszkole nr 66 w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych 
oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

Kształcenie i wychowanie w Przedszkolu nr 66 – respektując 
chrześcijański system wartości za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady 
etyki, służy rozwijaniu u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny 
oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 
otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Przedszkole zapewnia każdemu 
wychowankowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowując go do 
wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady 
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  wolności. 

 

                                       § 1  
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1. Ustalona nazwa, używana przez przedszkole brzmi „Przedszkole nr 66 w Lublinie”.
2. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia – placówka lub Przedszkole należy  
    przez to rozumieć Publiczne Przedszkole nr 66 w Lublinie.
3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Lublin.
4. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia - organ prowadzący należy przez 
    to rozumieć Gmina Lublin.
5. Organ prowadzący Przedszkole odpowiada za jego działalność. Zadania organu 
    prowadzącego określa art. 5 ust. 7  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
    ( tekst jednolity: Dz. U.  z 2004r. NR 566, poz. 2572 z późniejszymi zamianami ). 
6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty 
    w Lublinie. 
7. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia – organ sprawujący nadzór 
    pedagogiczny, należy przez to rozumieć Lubelski Kurator Oświaty.
8. Siedziba Przedszkola nr 66 mieści się w budynku przy ul. Samsonowicza 33a 
   w Lublinie. 
9.  Przedszkole używa pieczęci podłużnej o treści:

              Przedszkole nr 66
  20-485 Lublin  ul. Samsonowicza 33a

            Tel. 081 744-63-13
              Regon 431030817 

10. Organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej może nadać imię przedszkolu.

                                                    § 2

1. Przedszkole współdziałając z rodzicami realizuje cele i zadania określone w:
    ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami –
    art. 22, ust. 2, pkt 2, podstawie programowej wychowania przedszkolnego 
   ( Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia  2008r. w sprawie podstawy programowej...) 
    dopuszczonych do użytku zestawach programów wychowania przedszkolnego 
    określonych przez MEN, Konwencji o prawach dziecka:

1) Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację 
      dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej 
      sześcioletniej szkoły podstawowej,
2)  Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji 

          i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości 
          szkolnej”.

 2. Celem przedszkola jest:  
     1) wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego 
         wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach
        ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
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    2) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji 
        i bezpieczeństwa,
    3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, pełnienie funkcji 
        doradczej i wspierającej ich działania wychowawcze,
    4) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
        językowej i religijnej,
   5) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,  
       organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
   6) organizowanie różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki (wycieczek, imprez) 
       stosownie do wieku, zainteresowań, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci,
   7) udzielanie dzieciom pomocy w tym psychologiczno-pedagogicznej, której celem jest 
       wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, wyrównanie braków 
       w przygotowaniu go do nauki w szkole oraz eliminowaniu przyczyn i przejawów 
       zaburzeń w tym zaburzeń w zachowaniu,
   8) umożliwienie dziecku osiągnięcia ,,gotowości szkolnej” rozumianej jako efekt 
       rozwoju i uczenia się, 
   9) realizowanie podstawy programowej dla przedszkoli określonej przez MEN, 
       zestawów programów wychowania przedszkolnego oraz programów własnych 
       opracowanych przez nauczycieli,
 10) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 
       własnych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

3. Celem wychowania przedszkolnego jest:
  1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 
       intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 
     orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
     i porażek;

  4)  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 
       relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  5)  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 
       o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa 
        w zabawach i grach sportowych;
  7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 
        oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 
        dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie 
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      ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych 
        wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

4.  Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaga rodziny 
w wychowaniu dzieci i przygotowuje je do nauki w szkole zapewniając:
1) zajęcia prowadzone różnymi metodami uwzględniające wszystkie dziedziny 
    wychowania,
2) organizowanie zajęć z dziećmi poza przedszkolem ( np. w Muzeum Wsi Lubelskiej, 
    Ogrodzie Botanicznym ),
3) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym 
    i zdrowym środowisku, tworzenie sytuacji ograniczonych względami bezpieczeństwa, 
    w których dziecko uczy się poznawać siebie, własne kompetencje i powinności wobec 
    grupy,
4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w trosce o zapewnienie równych 

   szans w rozwoju, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania celu, 
5)  organizowanie różnorodnych działań dzieci zgodnie z ich potrzebami, 
      zainteresowaniami i możliwościami,
6)  uwzględnianie propozycji dzieci w codziennym planowaniu zadań edukacyjnych 
      i pracy wychowawczej,
7) organizowanie środowiska rzeczowego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi 
     dziecka w wymiarze społecznym, zdrowotnym, moralnym, duchowym, 
      oraz inspirującego do działania i odkrywania,
8) organizowanie odpłatnych zajęć dodatkowych uwzględniając potrzeby zgłaszane 
     przez rodziców i możliwości przedszkola,
9) systematyczne diagnozowanie umiejętności, zdolności, wiadomości i zainteresowań 
     dzieci,

10) umożliwianie udziału w przeglądach, konkursach i imprezach środowiskowych.
5. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki 

w szkole poprzez:
1) tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej wychowania 
    przedszkolnego z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci,
2) rzetelną informację o postępach dzieci, ich zainteresowaniach, zdolnościach, 
    trudnościach ( w tym adaptacyjnych ) i zachowaniach,
3) w celu rozpoznawania zdolności, zainteresowań i ewentualnych nieprawidłowości 
    w  rozwoju dziecka nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczną, którą 
    dokumentują oraz informują rodziców o jej wynikach, 
4) rodzice zapoznają się z określonymi  w wyniku prowadzonych obserwacji 
    pedagogicznych wnioskami i kierunkami do dalszej pracy potwierdzają w arkuszu 
    obserwacji podpisem i datą, 
5) organizację zajęć indywidualnych kształcących u dzieci gotowość do nauki czytania 
    i pisania,
4) pomoc w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej 
    interwencji specjalistycznej.

6. Wobec rodziców ( prawnych opiekunów) przedszkole pełni funkcję doradczą 
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   i wspierającą ich działania wychowawcze poprzez:
1) pomoc w rozpoznawaniu i analizowaniu problemów wychowawczych,
2) realizację zadań i kierunków opiekuńczo - wychowawczych w zakresie uzgodnionym 
    wspólnie z rodzicami celem ujednolicenia i zachowania ciągłości oddziaływań 
    wychowawczych.

7. Przedszkole prowadzi zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci 
z wykorzystaniem programów własnych: 

  1) prowadzenie zespołu ludowego „Maczki” w oparciu o „Program przedszkolnego 
    zespołu ludowego „Maczki”,
2) prowadzenie biblioteki przedszkolnej w oparciu o program „ Rozwijanie 
     zainteresowań czytelniczych dzieci oraz upowszechnianie czytelnictwa w ramach 
     pracy biblioteki przedszkolnej”,
3) rozwijanie zainteresowań literackich poprzez uczestnictwo chętnych dzieci w kole 
     teatralnym,
4) rozwijanie zdolności plastycznych w oparciu o program „Organizowanie aktywności 
     twórczej w kąciku plastycznym”.

8. Przedszkole stwarza dzieciom przyjazne środowisko do wszechstronnego rozwoju: 
 1) Przedszkole gwarantuje dzieciom:                                                
     a)  akceptację takimi jakie są,
     b)  indywidualny proces i własne tempo rozwoju,
     c) właściwie zorganizowany proces opiekuńczo – wychowawczy i dydaktyczny 
         zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
     d)  aktywne kształtowanie kontaktów społecznych.

9. Przedszkole organizuje zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci, które mają 
trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zadań edukacyjnych ustalonych 
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
1) Do zajęć wyrównawczo- dydaktycznych kwalifikują dziecko nauczyciele (l) 
    prowadzący oddział po dokonaniu wstępnej diagnozy pedagogicznej na podstawie 
    obserwacji,
2) Zajęcia, o których mowa w pkt 9 planowane, organizowane i  prowadzone są przez
    nauczycielki danego oddziału z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych, 
3) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są z pojedynczym dzieckiem 
    lub z wyrównanym zespołem dzieci, jednak w grupie nie liczniejszej niż 4 osoby,
4) Nauczyciel opracowuje plan pracy indywidualnej i wyrównawczej zgodnie 
    z opracowaną procedurą na podstawie wniosków z obserwacji pedagogicznej,
5) Nauczyciel planując indywidualną pracę z dzieckiem ma obowiązek uwzględniać 
    zalecenia specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - ( pedagoga, 
    psychologa, logopedy ) ustalonych w indywidualnych konsultacjach tych specjalistów
    z nauczycielem,
6) Nauczyciel prowadzi dokumentację tych zajęć poprzez wpisy w dzienniku.

 10. 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 
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rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne:
 1) eksperyment pedagogiczny to działalność służąca podnoszeniu skuteczności 
      kształcenia i wychowania w przedszkolu w ramach, której są modyfikowane warunki 
      organizacyjne zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania prowadzona 
      pod opieką jednostki naukowej, 
2)  decyzję o wprowadzeniu  innowacji lub eksperymentu  podejmuje rada pedagogiczna 
     w formie uchwały, 
3)  uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzania innowacji i eksperymentu 
     wraz z opisem jej zasad oraz opinia rady pedagogicznej i zgodą autora lub zespołu 
     autorów, dyrektor przedszkola  przekazuje organowi sprawującemu nadzór w terminie 
     do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym planowane jest 
     wprowadzenie innowacji lub eksperymentu,  
4)  wprowadzenie innowacji lub eksperymentu wymaga zgody Ministra właściwego 
     do spraw oświaty i wychowania,
5)  wniosek o wyrażenie zgody dyrektor przedszkola składa za pośrednictwem organu 
     sprawującego nadzór w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, 
     w którym planowane jest wprowadzenie innowacji lub eksperymentu,
 6) realizowanie ww. działań określają odrębne przepisy regulujące zatwierdzanie 
     i wprowadzanie takiej działalności w placówkach oświatowych.

11. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci:
1) Dyrektor przedszkola powołuje zespół wczesnego wspomagania w skład, którego 
     wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym 
     rozwoju psychoruchowym: 
     a) pedagog,
     b) psycholog,
     c) logopeda,
     d) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny,
2) W przypadku gdy przedszkole nie zatrudnia ww. specjalistów powyższy zespół 
     organizuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
3) Do zadań zespołu należy w szczególności:
    a) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
        dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania
         i wsparcia rodziny dziecka,
    b) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy 
        społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, 
        stosownie do jego potrzeb,
    c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 
        wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka 
        w zakresie realizacji programu, koordynowanie działań specjalistów prowadzących 
        zajęcia z dzieckiem oraz ocenianie postępów dziecka,
    d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie 
        zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb 
        dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego 
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        wspomagania,
4) Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego 
    nauczyciel,
5) Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego 
    programu wczesnego wspomagania,
6) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być organizowane w wymiarze 

  od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości  psychofizycznych i potrzeb 
  dziecka,

7) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone indywidualnie 
    z dzieckiem i jego rodziną,
8) W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia w ramach wczesnego 
     wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem 
     ich rodzin,
 9) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które 
     nie ukończyły 3 roku życia mogą być prowadzone także w domu rodzinnym,

  10) Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor 
   przedszkola w uzgodnieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami dziecka ),

11) Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
      a)  udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych 
           w kontaktach z dzieckiem, 
      b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy 
          z dzieckiem,
      c)  pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka 
           oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków
           dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

  12. Przedszkole prowadzi współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną: 
1) Celem współpracy jest:
       a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci,
       b) eliminowanie przyczyn i przejawów nieprawidłowości w rozwoju emocjonalno – 
            społeczno - intelektualnym,
       c) wyrównywanie norm edukacyjnych,
       d) zapewnienie równego startu wszystkim dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole,
  2) Pomoc Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej polega na:
       a) przeprowadzaniu badań sondażowych na terenie przedszkola,
       b) przeprowadzaniu badań indywidualnych na terenie Poradni i przedszkola,
       c) prowadzeniu terapii psychopedagogicznej i logopedycznej dla dzieci z deficytami 
           rozwojowymi na terenie Poradni,
       d) udzielaniu porad rodzicom i nauczycielom po przeprowadzonych badaniach,
       e) prowadzeniu punktów porad dla rodziców w miarę potrzeb,
       f) prowadzeniu punktów konsultacyjnych dla nauczycieli w miarę potrzeb,
       g) udziale w posiedzeniach rady pedagogicznej w miarę potrzeb i możliwości,
       h) udziale w tematycznych spotkaniach z rodzicami na terenie przedszkola w miarę 
            potrzeb i możliwości,
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  3) Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne,
  4) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formach:
      a) działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanków, prowadzeniu 
          w tym celu stosownej dokumentacji,
      b) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
      c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, terapii logopedycznej 
          oraz innych o charakterze terapeutycznym,
      d) porad, konsultacji i warsztatów prowadzonych na terenie przedszkola 
          dla nauczycieli i rodziców przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
      e) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
      f)  systematycznego gromadzenia wiedzy o każdym wychowanku i prowadzenie 
           w tym zakresie stosownej dokumentacji.
  5) Cele i zadania realizowane są we współpracy z:
       a)  rodzicami, 
       b)  nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
       c)  pracownikami poradni,
  6) Pomoc psychologiczno - pedagogiczna może być udzielana na wniosek:
      a)  rodziców,
      b)  nauczycieli,
      c)  poradni psychologiczno - pedagogicznej,
  7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola,
  8) Adres i telefon Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej umieszczony jest na tablicy 
      informacyjnej dla rodziców,
 9) W przedszkolu mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda.

 13. Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza 
   przedszkolem:

  1) 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) zapewnienie stałej opieki ze strony nauczyciela oraz personelu pomocniczego 
         w czasie wszystkich form  zajęć w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza 
         przedszkolem,
     c) w czasie pobytu dzieci w przedszkolu za ich bezpieczeństwo i zdrowie podczas 
         wszystkich form zajęć w budynku przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza nim 
         odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył opiekę nad oddziałem, 
         pracujący zgodnie z tygodniowym rozkładem czasu pracy, a także realizujący płatne 
         zastępstwo za nieobecną nauczycielkę, 
      - w uzasadnionych przypadkach, którymi są: wyjście nauczyciela do toalety, nagła 
         sytuacja zdrowotna nauczyciela, uniemożliwiająca mu sprawowanie opieki nad 
         dziećmi,  za bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków na czas niezbędnej 
         nieobecności nauczyciela, ponosi odpowiedzialność osoba wskazana przez 
         nauczyciela lub dyrektora przedszkola, 
     d) przy organizacji zajęć, spacerów, wycieczek i imprez poza terenem przedszkola,
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         zapewniona jest opieka nauczyciela ( nauczycielek) i dodatkowo osób dorosłych,
     e) liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki, ustala nauczyciel organizujący 
         wyjście, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia  
         i ewentualną niepełnosprawność dzieci powierzonych przedszkolu, a także specyfikę 
         zajęć, wycieczek, imprez oraz warunków w jakich one będą się odbywać, kryteria, 
         o których mowa w lit e) uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, 
        imprez i wycieczek, 
    f) przy wyjeździe dzieci na wycieczkę w obrębie miasta Lublin a także poza nim 
        wymagana jest pisemna zgoda rodziców, rodzice wyrażają zgodę na wyjazdy dzieci 
        w danym roku na początku roku szkolnego,
    g) w wycieczkach nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których są 
        przeciwwskazania lekarskie (opiekę dziecku na czas wycieczki zapewnia nauczyciel 
        wskazany przez dyrektora),
    h) kierownik wycieczki obowiązany jest zabezpieczyć: apteczkę pierwszej pomocy 
        z niezbędnym wyposażeniem, sporządzić kartę wycieczki oraz zgromadzić 
        obowiązującą dokumentację od nauczycielek poszczególnych oddziałów 
        uczestniczących w wycieczce (pisemna zgoda rodziców), 
    i) 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,
     j) jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, nauczyciel organizujący, zaznajamia 
        jej uczestników z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą,  
    k) wychowankowie za zgodą rodziców ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych 
        wypadków w towarzystwie ubezpieczeniowym, firma ubezpieczeniowa oraz 
        wysokość składki ustalana jest co roku na pierwszym  zebraniu z rodzicami,
    l) o objęciu dziecka ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków 
        decydują rodzice.

 14. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo w czasie pobytu w przedszkolu 
  i w trakcie zajęć poza terenem przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
    zasadami bezpieczeństwa:

  1) Wyposażenie apteczki przedszkolnej w środki niezbędne do udzielania pierwszej 
       pomocy i instrukcję o zasadach udzielania pierwszej pomocy,

2) Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,
3) Umieszczenie planu ewakuacji przedszkola w widocznym miejscu,

   4) Sprawdzanie przez nauczycielki terenu przed wyjściem z dziećmi pod kątem 
        bezpieczeństwa oraz sprawdzanie stanu liczbowego dzieci,
   5) Zakaz realizowania wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi,
   6) Organizowanie wycieczek z dziećmi zgodnie z procedurą opracowaną i zatwierdzoną 
        do realizacji przez radę pedagogiczną.

  15. 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 oświadczeniem złożonym u nauczyciela oddziału na początku  każdego 
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       roku szkolnego), mogące przejąć prawną odpowiedzialność i zapewnić dziecku pełne 
       bezpieczeństwo,
   2) Za przygotowanie druków oświadczeń i ich zebranie od rodziców odpowiedzialny 
       jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył opiekę nad oddziałem w danym roku 
      szkolnym,
   3) Oświadczenia przechowywane są teczce ,,oświadczenia” w pierwszej kancelarii 
       i dostępne dla wszystkich nauczycieli, 
   4) 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,

5) Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka z chwilą  
     oddania dziecka przez rodziców lub upoważnionych opiekunów pod opiekę 
     nauczycielce, pracującej w danym dniu, zgodnie z organizacją pracy w ciągu tygodnia, 
     lub realizującej doraźne zastępstwo płatne aż do momentu jego odbioru z sali zajęć lub 
ogrodu przedszkolnego przez rodziców ( prawnych 
     opiekunów ) lub osoby przez nich upoważnione,
6) Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione mają obowiązek 

       przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonych godzinach wynikających 
       z zawartych umów cywilnoprawnych,
   7) Za prowadzenie ewidencji dziennego pobytu dziecka w przedszkolu odpowiada 
       nauczyciel danego oddziału oraz nauczyciel dyżurujący w godzinach porannych
       i popołudniowych.

16. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole zapewnia odpowiednie pomieszczenia :
     a) budynek z odpowiednio wyposażonymi pomieszczeniami z niezbędnym 
         bezpiecznym i zapewniającym higienę wyposażeniem,
     b) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
     c) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
     d) niezbędne i bezpieczne urządzenia rekreacyjno-sportowe,
     e) ogrodzony ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem do zabaw 
         rekreacyjno - sportowych dostosowanym do wieku dzieci,
     f) pomieszczenia kuchenne z zapleczem gospodarczym.

17. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) przedszkole organizuje zajęcia 
       dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych 
       dzieci:

1) Rada Rodziców zawiera z firmą organizującą zajęcia umowę o współpracy,
2) Firma prowadząca zajęcia zobowiązuje się powierzyć prowadzenie zajęć 
    nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje oraz sprawować nadzór 
    merytoryczny nad jakością wykonywanych usług i realizacją programów, 
3) Dyrektor  przedszkola w porozumieniu z nauczycielkami ustala z prowadzącymi 

godziny i dni, w których będą te zajęcia prowadzone, 
4) Zajęcia dodatkowe powinny być prowadzone w takim czasie aby nie kolidowały 
     z zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi przez nauczycielki i nie zakłócały 
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     ramowego rozkładu dnia pobytu dzieci w przedszkolu, 
     5)  Udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny i wymaga  pisemnej deklaracji 
           rodziców (prawnych opiekunów) z jednoczesnym zobowiązaniem 
           się do systematycznego uiszczania opłat za wybrane zajęcia,
     6)  Informacje na temat zajęć dodatkowych znajdują się w kąciku dla rodziców,
     7)  Zajęcia dodatkowe finansowane są przez rodziców. Rodzice pokrywają w całości 
           koszty (z wyjątkiem religii) związane z prowadzeniem i organizacją zajęć 
           dodatkowych,  
     8) Dzieci z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej lub losowej mogą 
          być zwolnione na wniosek dyrektora lub nauczyciela z opłat za zajęcia dodatkowe 
          na okres całego roku szkolnego lub jego części na odrębnych zasadach,
     9) Rada rodziców upoważnia dyrektora do:
         a) dysponowania funduszem uzyskanym za zajęcia dodatkowe na warunkach umowy 
              zawartej z firmą prowadzącą zajęcia,
         b) zakupu środków dydaktycznych oraz materiałów i usług zgodnie z potrzebami 
             przedszkola w celu wspierania statutowej działalności placówki.  
   10) Dyrektor zapewnia kwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć oraz decyduje 
          o wyborze firmy prowadzącej zajęcia,
   11) Kwalifikacje osób prowadzących zajęcia określają odrębne przepisy, 
   12) Zajęcia odbywają się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, poza czasem 
         przewidzianym na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego,
   13) Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, przejmuje pełną odpowiedzialność w czasie 
         trwania zajęć za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
   14) Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe opracowują programy nauczania na dany rok 
          szkolny,
   15) Realizacja zajęć dodatkowych, o które wnioskują rodzice regulowana jest ilością 
         zgłoszonych dzieci, warunkami lokalowymi przedszkola i zasadą umiaru, tak by nie 
         obciążać nadmiernie dziecka.

18. W przedszkolu na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów ) prowadzone są zajęcia 
       z religii: 

      1) Życzenie zorganizowania tych zajęć rodzice ( prawni opiekunowie ) wyrażają 
          w formie pisemnego oświadczenia,
      2)  Dzieci nie uczęszczające na zajęcia z religii mają zapewnioną opiekę,
      3)  Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych  
          i zatwierdzonych przez władze kościelne,

4) Nauczyciel religii jest zatrudniany przez dyrektora przedszkola na podstawie 
pisemnego skierowania biskupa diecezjalnego,

5) Katecheta odnotowuje zajęcia religii w dzienniku,
6) W salach w których prowadzone są zajęcia umieszczony jest krzyż,
7) Grupę tworzy się przy co najmniej 7 dzieciach,
8) Realizację podstawy programowej wydłuża się o czas trwania zajęć religii.  

                                       § 3   
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1. Organami przedszkola są:
   1)  Dyrektor przedszkola,
   2)  Rada pedagogiczna,
   3)  Rada rodziców.
                                                                 
Dyrektor Przedszkola
1.  Przedszkolem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, posiadający wyższe 
     wykształcenie, mający ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji 
     i zarządzania lub co najmniej 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.
    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 z dnia 7 września 
        1991 roku o systemie oświaty (art. 39) i ustawy karta nauczyciela.
2. Kompetencje Dyrektora.
   Dyrektor przedszkola w szczególności:
    1) Kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
    2) Sprawuje nadzór pedagogiczny,
    3) Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
         psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
   4) Realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte w ramach 
        ich kompetencji stanowiących,
   5) Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia 
        radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku 
        szkolnego, którego dotyczy,
    6) Przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne wnioski 
        wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz działalności 
        przedszkola,
   7) Przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej 
        i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru zawierającą: 
        a) zakres wykonania planu,
        b) wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a szczególności wnioski
            z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych wychowanków z uwzględnieniem 
           ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
           programowej, ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad wychowankami.
       c) podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego 
           wraz z informacją o ich skutkach,   
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   8) Zgodnie z organizacją przedszkola powierza funkcję kierowniczą wicedyrektorowi 
        oraz odwołuje z niej po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego,
   9) Zobowiązuje nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami 
       do wykonywania dodatkowych czynności i innych zajęć organizacyjno-
       wychowawczych,
 10) Gromadzi informacje o pracy nauczycieli i  pracowników samorządowych 
       zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, dokonuje oceny ich pracy,
 11)  Dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
 12)  Przewodniczy posiedzeniom  rady  pedagogicznej, organizuje, przygotowuje 
         i prowadzi zebrania,
 13)  Realizuje zadania rady pedagogicznej oraz zarządzenia organów nadzorujących 
         przedszkole,
 14)  Zapewnia fachową, merytoryczną pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań 
        i doskonaleniu zawodowym,
 15) Zapewnia dzieciom oraz pracownikom w czasie ich pobytu w placówce bezpieczne 
       i higieniczne warunki pracy i zajęć, zgodne z obowiązującymi przepisami,
 16) Zapoznaje pracowników przedszkola z nowymi przepisami, instrukcjami 
       i wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawuje nadzór 
       nad przestrzeganiem tych przepisów wśród pracowników,
 17) Przekazuje informacje o aktualnych problemach oświatowych i  przepisach prawa 
       dotyczących działalności przedszkola,
 18) Odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania,
 19) Systematycznie kontroluje przestrzeganie przepisów prawa dotyczących działalności 
       dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
 20) Diagnozuje działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola,
 21) Ocenia działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola w całości 
       lub wybranych zakresach,  
 22) Przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągi 14-stu dni w przypadku złożenia 
       przez radę pedagogiczną wniosku o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
       wicedyrektora,
 23) Wstrzymuje wykonanie uchwał podejmowanych przez radę pedagogiczną w ramach 
       kompetencji stanowiących a niezgodnych z przepisami prawa, zawiadamia organ 
       prowadzący i nadzorujący przedszkole,
 24) Przygotowuje projekt organizacji przedszkola określający liczbę pracowników nie 
       będących nauczycielami , stanowisk, liczbę godzin dydaktycznych i innych 
       finansowanych z budżetu, liczbę  nauczycieli  z uwzględnieniem poziomu kwalifikacji 
       i stopnia awansu zawodowego, który zatwierdza organ prowadzący Przedszkole, 
      w porozumieniu z organem sprawującym nadzór, 
 25) Wnioskuje do organu nadzorującego o zatwierdzenie indywidualnego planu pracy 
       wychowawczo- dydaktycznej w przypadku podjęcia eksperymentu lub innowacji 
       pedagogicznych,
 26) Dysponuje środkami określonymi przez organ prowadzący w planie finansowym 
       przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
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 27) Odpowiada za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi 
       przepisami,
 28) Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
 29) Współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym i sprawującym nadzór,
 30) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 
       w sprawach organizacji praktyk pedagogicznych,
 31) Kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych 
       pracowników przedszkola,
 32) Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 
        pracownikom przedszkola,
 33) Występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 
        odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników 
        przedszkola,
 34) Koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im swobodę działania 
       zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi,
 35) Współdziała z organizacjami związkowymi działającymi na terenie przedszkola,
 36) Administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie 
       z obowiązującym regulaminem,
 37) Prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną i finansową, zgodnie 
        z obowiązującymi przepisami,
 38) Do dnia 30 września, każdego roku szkolnego powiadamia dyrektora szkoły 
       w obwodzie, w której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku 
       rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zmianach w tym zakresie,
 39) Kontroluje spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania 
       przedszkolnego,
 40) 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,
 41) W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współpracuje z radą 
        pedagogiczną i radą rodziców,
 42) W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku 
        nie utworzenia stanowiska wicedyrektora –  inny nauczyciel przedszkola wyznaczony 
        przez dyrektora przedszkola,
 43) Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do organizowania dla pracowników różnych 
       form szkolenia w zakresie BHP, zapoznawania na bieżąco z przepisami i wytycznymi 
       w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów.

 Rada Pedagogiczna
1. W skład rady pedagogicznej przedszkola wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
    w placówce. Przewodniczącym jest dyrektor przedszkola. Spotkania rady są 
    organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w trakcie roku i po zakończeniu 
    zajęć ( na koniec roku szkolnego ). Posiedzenia rady mogą być organizowane
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    na wniosek przewodniczącego rady, organu prowadzącego i nadzorującego placówkę 
    lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
2.  Podstawowe zadania rady pedagogicznej:
    1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
    2) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki,   
    3) organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa 
        pedagogicznego,
    4) współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci,
    5) kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swoich członków.
3.  Stanowiące kompetencje rady pedagogicznej:   
    1) zatwierdzenie rocznych programów pracy przedszkola,
    2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
    3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego i samokształcenia nauczycieli 
        przedszkola,

 4) uchwalanie statutu przedszkola i jego późniejszych zmian,
   5) uchwalanie kryteriów oceny pracy nauczyciela, dokonywanie zmian w regulaminie 
        pracy rady pedagogicznej.
4.  Opiniodawcze kompetencje rady pedagogicznej: 
   1) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu pracy 
        nauczycieli i ramowego rozkładu dnia,  
   2) opiniowanie przedszkolnego zestawu programów do użytku wewnętrznego 
        i programów opracowywanych przez nauczycieli, przyjmowanych do realizacji 
        w przedszkolu,

 3) opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania nagród i odznaczeń, 
   4) opiniowanie kandydatur na stanowisko wicedyrektora w przedszkolu,
   5) wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny jego pracy zawodowej,
   6)  opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.
 5. Wnioskodawcze kompetencje rady pedagogicznej:   
   1) występowanie z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania 
        i wychowania,
   2)  występowanie do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji 
        dyrektora lub wicedyrektora,
  3) wyznaczenie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 
       przedszkola,
  4) występowanie o zorganizowanie zebrania rady ( na wniosek co najmniej 1/3 jej 
       członków).
 6.  Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 
      w obecności połowy jej członków.
 8. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela 
     ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówce. Organ 
     upoważniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie 
     wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni 
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     od otrzymania wniosku,
 9. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

   Rada rodziców
1. Radę rodziców tworzą delegaci z poszczególnych oddziałów wybierani przez ogół 

rodziców na zebraniach w poszczególnych grupach. Rada Rodziców współdziała 
 z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną, organami nadzorującym 
 i prowadzącym przedszkole oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

  2.  Zadania rady rodziców:
      1) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola,
      2) współdecydowanie w sprawach wychowawczych, edukacyjnych i organizacyjnych 
          przedszkola,
      3) współudział w organizowaniu imprez i uroczystości dla dzieci,
      4) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 
          dla przedszkola zwłaszcza na działalność opiekuńczą i wychowawczą.    
      5) organizowanie prac użytecznych na rzecz przedszkola,
      6) opiniowanie programów wychowania przedszkolnego realizowanych w naszym 
          przedszkolu,
      7) opiniowanie pracy nauczycielek ubiegających się o awans zawodowy,
      8) udział w komisji kwalifikującej dzieci do przedszkola,
      9) zawieranie umów o współpracy w zakresie organizowania zajęć dodatkowych 
          dla dzieci z firmą prowadzącą te zajęcia,
    10) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.
 3. Rada rodziców może upoważnić dyrektora przedszkola do dysponowania
    i wydatkowania funduszy uzyskanych z prowadzenia zajęć dodatkowych.
4. Rada rodziców powołuje spośród siebie zarząd w skład, którego wchodzą 
    przewodniczący, wiceprzewodniczący i  sekretarz oraz  komisję rewizyjną: 
      1) przewodniczący ( w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący ) zarządu 
          rady rodziców organizuje i kieruje pracą rady oraz reprezentuje rodziców 
          na zewnątrz placówki,
      2) sekretarz protokołuje spotkania rady rodziców,
      3) komisja rewizyjna ma prawo:           

a) dokonywać kontroli przygotowywania i wydawania posiłków,
b) zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia,
c) uczestniczyć w układaniu jadłospisów dekadowych,
d) dokonywać kontroli wydatków dyrektora z funduszy uzyskanych z prowadzenia 

zajęć dodatkowych.
  5.  Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej lub organu 
       prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 
       i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
  6. Organizację pracy oraz sposób wyboru rady, określa regulamin rady rodziców.

  Zasady współdziałania  organów przedszkola
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 1. Poszczególne organy działają w oparciu o własne regulaminy opracowane zgodnie 
     z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 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 podejmowanych działaniach lub decyzjach, współdziałania w zakresie rozwiązywania 
     problemów dotyczących działalności przedszkola.
3. Każdy organ przedszkola opracowuje plan swojej działalności na dany rok szkolny. 
    Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia 
    i przekazania  każdemu organowi placówki.
4. Każdy organ przedszkola po analizie planów działania może włączyć się do 
    rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię 
    lub stanowisko w danej 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 informowania o podejmowanych i planowanych decyzjach lub działaniach.
7. Dyrektor przekazuje informacje i zarządzenia w „księdze zarządzeń” oraz podczas 
     posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań okazjonalnych.
8. Rada Pedagogiczna przekazuje dyrektorowi uwagi i wnioski podczas posiedzeń 
     rad pedagogicznych oraz spotkań okazjonalnych dotyczących bieżących spraw 
     przedszkola.
 9. Rada Rodziców współdziała z dyrektorem i radą pedagogiczną poprzez przyjęte 
     w przedszkolu formy kontaktu.

 10. Stałą formą współdziałania z radą rodziców są zebrania organizowane na wniosek 
       dyrektora 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 umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 12. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola.

   1) Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor placówki o ile nie 
        jest stroną w sporze w drodze negocjacji w obecności członków zainteresowanych 
        organów, zgodnie z przepisami prawa, uwzględniając dobro dziecka i zakresy 
        kompetencji tych organów.
   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,
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  3) W przypadku nie rozwiązania sporu w drodze negocjacji, strony w zależności 
       od przedmiotu 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.

13. Organy przedszkola mają możliwość:
   1) swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji,
   2) współdziałania w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania placówki,
   3) wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, 
   4) wnioski i decyzje poszczególnych organów są podejmowane na piśmie
        i przekazywane za pośrednictwem dyrektora przedszkola,
   5) Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców współdziałają ze sobą w celu 
        właściwego wykonywania swoich kompetencji:
       a)  dyrektor przekazuje radzie pedagogicznej wszelkiego rodzaju informacje 
            w „księdze zarządzeń" oraz podczas posiedzeń rady pedagogicznej,

b) rada pedagogiczna przekazuje dyrektorowi uwagi i wnioski podczas posiedzeń,
c) stałą formą współdziałania z radą rodziców są zebrania organizowane 
    na prośbę dyrektora lub przewodniczącego rady rodziców w trakcie których 
    omawiane są sprawy dotyczące prawidłowego funkcjonowania przedszkola, 

    6)  Spotkania są protokołowane,     
    7)  Wymiana informacji odbywa się również poprzez tablice dla rodziców i bieżące 
         kontakty.  
  
  Zasady rozpatrywania skarg i     wniosków rodziców  
     1)  Rodzicom przysługuje prawo składania skarg i wniosków do dyrektora 
          i za pośrednictwem dyrektora do organu prowadzącego przedszkole oraz organu 
          sprawującego nadzór pedagogiczny,
     2)  Skargi i wnioski można składać w interesie własnym i dzieci, a także w interesie 
          społecznym,
     3) Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte 
         wykonywanie zadań statutowych przedszkola przez pracowników, naruszenie 
         praworządności lub interesów osób skarżących,
     4) Przedmiotem wniosku może być w szczególności ulepszenie organizacji, 
        wzmocnienie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom 
         ochrony własności, lepszego zaspakajania potrzeb dzieci, rodziców i organów 
         przedszkola,
    5) O tym, czy dane pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego 
         forma,
    6) 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,

21



    7) Skargi i wnioski rozpatrywane są niezwłocznie z zastosowaniem przepisów 
        KP, nie później niż w ciągu 30 dni,
    8) O sposobie załatwienia skargi lub wniosku powiadamia się skarżącego
        lub wnioskodawcę z pouczeniem o możliwości złożenia odwołania do organu 
        nadrzędnego w przypadku, gdy zdaniem skarżącego skarga lub wniosek nie zostały 
        wnikliwie rozpatrzone. 
   9)  Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z trybem opracowanym w oparciu 
        o Uchwałę Nr 132 Rady Ministrów z dnia 28.11.1980r. w sprawie organizacji 
        przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Dokumentacja 
        gromadzona jest w teczce Nr 05.  

    § 4 

Statut przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnieniem  § 5-7

    § 5

1. Jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
   1) Kryterium doboru dzieci do oddziałów jest:
       a) wiek dziecka,
       b) wcześniejsza przynależność do danej grupy,
       c) sugestie rodziców,
       d) predyspozycje dzieci,
       e) emocjonalny związek dziecka z nauczycielką,

f) liczba złożonych kart i liczba tworzonych oddziałów.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

    
3. W oddziałach do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków
    powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu
    orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określającego ich  poziom rozwoju 
    psychofizycznego i stan zdrowia.
5. Zasady tworzenia oddziału integracyjnego określają odrębne przepisy.
6. W przedszkolu może być utworzony oddział organizujący zajęcia dla mniejszości 
    narodowych lub grup etnicznych.
7. Zasady tworzenia oddziału określają odrębne przepisy.

   § 6   

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu 
    o podstawę programową dla przedszkoli określoną przez MEN oraz program 
    wychowania przedszkolnego. Wyboru programu dokonuje nauczyciel ( nauczyciele ), 
    któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem.  
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2. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów 
    wychowania przedszkolnego ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady 
    rodziców zestaw programów wychowania przedszkolnego.   
3. Własny program wychowania przedszkolnego nauczyciele mogą opracować
    samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazu. 
4. Program wychowania przedszkolnego opracowany przez nauczyciela może zostać 
    dopuszczony do użytku po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego 
    lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy
    w przedszkolu.
5. Program wychowania przedszkolnego opracowany przez nauczyciela dopuszcza 
   do użytku dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
    1) Czas trwania zajęć dodatkowych tj. zajęć umuzykalniających, nauki języka 
        obcego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych, nauki tańca  i innych jest dostosowany 
        do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
        a) z dziećmi w wieku 3 i 4  lat - 15 minut,
        b) z dziećmi w wieku 5 i 6 lat - 30 minut.

                                                          § 7

1. Przedszkole jest wielooddziałowe. Wszystkie grupy zlokalizowane są w jednym 
    budynku wolnostojącym z ogrodzonym placem zabaw.

   
                                          § 8
   
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym 
    określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola 
    najpóźniej do 31 maja każdego roku. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany 
    przez radę pedagogiczną, zatwierdza organ prowadzący przedszkole w porozumieniu 
    z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
   1) W  arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
        a) ogólną liczbę miejsc w przedszkolu,
        b) liczbę dzieci w oddziale,
        c)  liczbę dzieci przyjętych na dany rok szkolny,
        d) czas pracy poszczególnych oddziałów,
        e) liczbę nauczycieli w podziale na poziom kwalifikacji i stopnie awansu 
            zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych 
            lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz 
            organizacyjny oraz termin złożenia przez nauczycieli wniosków o podjecie tych 
            postępowań ,
        f) liczbę pracowników przedszkola nie będących nauczycielami, zabezpieczających 
           pełną realizację pracy, 
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        g) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
            prowadzący przedszkole.
2. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych nauczycieli określa 
    tygodniowy rozkład godzin pracy, ustalony przez dyrektora przedszkola na podstawie 
    zatwierdzonego projektu organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
    i higieny pracy.

                                 § 9

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora   
    przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną z uwzględnieniem zasad ochrony 
    zdrowia i higieny, organizację zajęć programowych, indywidualnych i dodatkowych, 
    godziny posiłków, czas przeznaczony na spacery i zabawy swobodne oraz oczekiwania 
    rodziców ( prawnych opiekunów ).

Ramowy rozkład dnia 

600- 800   
• schodzenie się dzieci, 
• czynności opiekuńcze i organizacyjne
• zabawy w kącikach zainteresowań, 
• praca  indywidualna, 
• czynności porządkowo-gospodarcze, 
• pomoc w przygotowaniu do zajęć, 

800 – 1300  Realizacja podstawy programowej

 800- 815   - zabawy swobodne,    
 815 -825    - ćwiczenia poranne,
 825 - 900   -  przygotowanie do śniadania, śniadanie,
 900- 950  - zajęcia dydaktyczne, 
 950- 1020 - zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi,
1020 – 1120 - przygotowanie do wyjścia na dwór, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, 
                    spacery
1120- 1200  - przygotowanie do obiadu, obiad 
1200 – 1300 - relaks poobiedni, zabawy swobodne, czynności organizacyjno-porządkowe

1300 - 1700 
• zajęcia dodatkowe, 
• relaksacja ( maluchy ),
• zabawy swobodne, 
• podwieczorek, 
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• czynności opiekuńcze i organizacyjno-porządkowe, 
• praca indywidualna, 
• zabawy dydaktyczne, 
• słuchanie opowiadań, 
• czytanie książek, 
• zabawy wg zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad 
   danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem 
   potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci, różnorodnych form pracy i aktywności 
   dzieci oraz odpoczynku.
3. Realizację podstawy programowej wydłuża się o czas trwania zajęć dodatkowych.

                                                     § 10

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych
    przez organ prowadzący.
2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora 
    przedszkola, rady pedagogicznej i rady rodziców, w tym czas przeznaczony na realizację 
    podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie. 
3. Przerwę wakacyjną i dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola w arkuszu 
    organizacji.
4. W okresie ferii zimowych, wiosennych i innych dni wskazujących  na możliwość niskiej 
   frekwencji dzieci, dyrektor może zmniejszyć liczbę oddziałów, zagospodarowując czas 
   pracy poszczególnych pracowników na wykonywanie innych zadań wynikających 
   z organizacji pracy w placówce.
5. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji 
    podstawy programowej wychowania przedszkolnego - 5 godzin dziennie. Przedszkole 
    realizuje bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego w godzinach 
    od 800 do 1300.
6.  Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustalone są  przez organ prowadzący 
     uchwałą Rady Miasta. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń 
     oraz odpłatności określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem 
     przedszkola a rodzicem ( prawnym opiekunem dziecka ).
7. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach wychowawczo – 
    dydaktycznych przekraczających realizację podstawy programowej wychowania 
    przedszkolnego uiszczają miesięczne opłaty za przedszkole, które obejmują: należność 
    za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej 
    wychowania przedszkolnego, należność za wyżywienie dziecka w przedszkolu – koszt 
    surowca w wysokości dziennej stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektora 
    przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, pomnożona przez liczbę dni 
    roboczych w danym miesiącu.
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8. Dzieci przebywające w przedszkolu korzystają z posiłków przygotowywanych 
    przez pracowników placówki.
    1) Wysokość dziennej stawki zwrotu kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie 
         dziecka w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem 
         prowadzącym.
9. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot 
    kosztów wyżywienia odliczany od opłaty za następny miesiąc.

 10. Należność za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy 
    programowej wychowania przedszkolnego podlega zwrotowi w przypadku:
    1) nie funkcjonowania przedszkola z przyczyn leżących po stronie placówki 
        ( np. awaria, zamknięcie placówki z innych przyczyn ) w wysokości proporcjonalnej, 
        tj. 1/21 opłaty miesięcznej za każdy dzień przerwy w działalności placówki,
   2) nieobecności dziecka w przedszkolu co najmniej 14 dni kalendarzowych w ciągłości 
       spowodowanej długotrwałą chorobą, pobytem w szpitalu lub sanatorium w wysokości 
       proporcjonalnej, tj. 1/21 opłaty miesięcznej za każdy dzień nieobecności.

11. Zwalnia się z opłaty za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy 
      programowej wychowania przedszkolnego rodziców ( prawnych opiekunów )  
      posiadających co najmniej troje dzieci pobierających naukę jednak nie dłużej niż 
     do ukończenia 24 roku życia pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym 
      gospodarstwie domowym w oparciu o pisemne oświadczenie rodziców ( prawnych 
      opiekunów ). Rodzice zobowiązani są do udokumentowania prawa do zwolnień z opłat.
12. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice wnoszą do 10 dnia każdego miesiąca.
13.  Zaległości w opłatach za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin 
       z tytułu należności za przygotowanie posiłków oraz za usługi w zakresie 
       przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego mogą ulec 
       odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty bądź umorzeniu w części lub w całości.

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

15. Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości może nastąpić na pisemny 
      wniosek rodzica, prawnego opiekuna dziecka lub dyrektora przedszkola.
16.  Podjęcie decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub umorzeniu 
       zaległości musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.
17.  Odroczenie terminu płatności za świadczenia, o których mowa w pkt 7 może  

     nastąpić w przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziców  ( prawnych opiekunów ) 
    dziecka pod warunkiem regularnego uiszczania dotychczasowych opłat.

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

19. Zaległości  za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin, odroczone 
       lub rozłożone na raty, powinny zostać spłacone do końca roku szkolnego, w którym 
      dziecko uczęszcza do przedszkola.
20.  Uregulowanie zaległości będzie warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola 
       na następny rok szkolny. 
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21.  Umorzeniu zaległości w części lub w całości dokonuje dyrektor przedszkola 
       w szczególnie trudnej sytuacji losowej bądź finansowej  rodziny dziecka.

22. W przypadku rezygnacji z usług przedszkola w danym roku szkolnym, w trakcie 
       trwania miesiąca dyrektor może umorzyć zaległości  proporcjonalnie do okresu 
       nieobecności dziecka w przedszkolu.
23.  Zasady korzystania z wyżywienia przez pracowników przedszkola regulują odrębne 
       przepisy prawa miejscowego.

    1)  Opłaty za korzystanie z wyżywienia pracowników wnosi się do 10 każdego miesiąca.

         § 11  

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników 
    samorządowych nie będących nauczycielami.
2. Przedszkole zatrudnia nauczycieli (stażystów, kontraktowych, mianowanych 
    i dyplomowanych) mających pełne przygotowanie zawodowe do pracy zgodnie 
    z obowiązującymi przepisami o kwalifikacjach pedagogicznych.   
3. 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.).   
4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, o których mowa w ust.1 
    określają odrębne przepisy.
5. Przedszkole może być miejscem praktyk adeptów zawodu nauczycielskiego 
   zasady ich organizacji określają odrębne przepisy. 
6. Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników    
    w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie 
    zajęć organizowanych  przez przedszkole. 
7. Do zadań nauczycieli,  związanych z zapewnieniem BHP dzieciom w czasie 
    zajęć organizowanych przez przedszkole należy : 
   a) uwzględnianie w planie zajęć dydaktyczno – wychowawczych,  potrzeby 
       równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, potrzeby 
       różnicowania zajęć w każdym dniu, zasady nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć
       z tej samej aktywności ,
   b) organizowanie stanowisk zabawy zgodnie z przepisami i zasadami BHP 
       oraz  ergonomii, 
   c) ocenianie ryzyka zawodowego związanego z pracą opiekuńczo- wychowawczą 
      z dziećmi przedszkolnymi podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych 
      organizowanych w przedszkolu i poza jego terenem, 
  d) organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych 
      oraz opiekuńczo- wychowawczych uwzględniając zabezpieczenie uczniów przed 
      wypadkami w przedszkolu i chorobami związanymi z warunkami zabawy i nauki,  
  e) aktualizowanie treści programowych, realizowanie tematów nie objętych programem 
      lecz ściśle z nim związanych, wynikających z postępu nauki i techniki w danej 
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      dziedzinie, również w dziedzinie BHP, 
  f) kształtowanie bezpiecznych postaw i nawyków dzieci oraz korygowanie 
      niewłaściwych z punktu widzenia BHP nabytych zachowań wychowanków, 
  g) asertywne reagowanie na konflikt i problemy wychowawcze, poznanie sposobów 
      postępowania z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze, 
  h) stosowanie technik komunikacji interpersonalnej, 
   i) opanowanie paniki dzieci w sytuacji stresu i zagrożenia, 
   j) organizowanie w razie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia akcji ratowniczo – 
      ewakuacyjnej, 
  k) udzielanie pomocy przed lekarskiej poszkodowanym w razie wypadku. 
8. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru nauczyciela. 
9. Zakres zadań innych pracowników przedszkola:
    1) Samodzielny referent:
        a)  sprawuje opiekę nad magazynem i pomieszczeniami gospodarczymi,
        b)  zaopatruje przedszkole w żywność i środki higieniczne,
        c)  nadzoruje sporządzanie posiłków, przydziela porcje żywnościowe dzieciom 
            i personelowi,
        d)  sporządza jadłospisy,
        e)  uczestniczy w razie potrzeby w ogólnych zebraniach z rodzicami i posiedzeniu 
             rady pedagogicznej,
        f)  prowadzi dokumentację żywieniową i magazynową zgodnie z obowiązującymi 
             przepisami,     
        g)  wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy 
             przedszkola.
   2)  Pomoc nauczycielki:
        a)  spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone 
             przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z ramowego rozkładu 
             dnia,
        b)  utrzymuje czystość w przydzielonych pomieszczeniach,

c) pomaga nauczycielce,
d) wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji 

pracy.
   3) Starsza woźna:
        a)  dba o ład, porządek i funkcjonalność pomieszczeń przedszkolnych,
        b)  utrzymuje czystość w wyznaczonych pomieszczeniach,
        c)  pomaga nauczycielce podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
        d)  podaje posiłki w danej grupie i utrzymuje w czystości naczynia,
        e)  wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji 
             pracy.
    4) Rzemieślnik kucharz:
        a)  przyrządza punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
    b)  przyjmuje produkty z magazynu, kwituje ich odbiór w raportach żywieniowych 
             i dba o racjonalne ich zużycie,
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c)  prowadzi podręczny magazyn,
d)  utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dba o czystość 
      pomieszczeń kuchennych,

        e)  bierze udział w układaniu jadłospisów,
        f)  wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy 
             przedszkola.
    5) Pomoc kuchenna:
        a)  pomaga kucharce w przyrządzaniu posiłków,
        b)  utrzymuje w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,

c)  pomaga w zakupie i dostarczaniu produktów,
        d)  dba o czystość na zapleczu kuchennym,
        e)  wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy 
            w przedszkolu.     
     6) Konserwator:  
         a)  dba o stan urządzeń technicznych,
         b)  dokonuje bieżących napraw maszyn i urządzeń.
         c)  instruuje pracowników przedszkola w zakresie sposobu używania maszyn 
              i urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania niszczeniu,
         d)  utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy,
         e)  wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji 
              pracy w przedszkolu.           
    7) Robotnik gospodarczy:
         a)  utrzymuje porządek wokół przedszkola, dba o zieleń i trawniki,
         b)  dba o należyty stan sprzętu i narzędzi przeznaczonych do utrzymania porządku
              i czystości,
         c)  utrzymuje w porządku pomieszczenia gospodarcze,
         d)  pomaga w dokonywaniu zakupów i dostarczaniu ich do  przedszkola,
         e)  wykonuje inne czynności nie ujęte w niniejszym zakresie zlecone przez dyrektora 
              przedszkola wynikające z organizacji pracy przedszkola.
    8) Dozorca ( nocny ):
         a)  strzeże mienia przedszkola,
         b)  wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji 
              pracy w przedszkolu. 
    8a) Inspektor do spraw BHP
           a)  przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów 
                i zasad BHP,
           b)  na  bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach 
                zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 
           c) sporządza przedstawia pracodawcy, co najmniej raz w roku, 
               okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające
               propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających 
               na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę 
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               warunków pracy, 
           d) zgłasza wnioski dotyczące wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy 
               w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych, 
           e) przedstawia pracodawcy wnioski dotyczące zachowania wymagań 
               ergonomii na stanowiskach pracy, 
           f) bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów 
               i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
          g) opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
              na poszczególnych stanowiskach pracy, 
          h) bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz 
              w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności 
              tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola 
             realizacji tych wniosków, 
          i) prowadzi rejestr, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy 
             pracy, stwierdzonych chorób zawodowych  i podejrzeń o takie choroby,
          j) prowadzi doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
              pracy, 
         k) bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże 
             się z wykonywaną pracą, 
         l)   organizuje i zapewnia odpowiedni poziom szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa 
              i higieny pracy,
         ł)   współdziała ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami 
              związkowymi przy: 

• podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie 
          przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie 
          i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,  

• podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę 
warunków pracy,

   m)  uczestniczy w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji  bezpieczeństwa 
         i higieny,
   n) inicjuje i rozwija na terenie zakładu pracy różne formy popularyzacji problematyki 
        bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

   9) Wszyscy pracownicy obowiązani zobowiązani są do:
        a)  przestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp 
             i p.poż.,
        b) dbałości o mienie przedszkola w tym 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 placówki,
        f) przechowywania i zabezpieczenia środków i przedmiotów zagrażających zdrowiu 
           i bezpieczeństwu dzieci i pracowników w miejscu niedostępnym,
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 10) Pracownikom zabrania się:
      a) spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i przyjmowania 
          środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem na terenie placówki,
      b) wynoszenia mienia przedszkolnego, dokumentacji, artykułów spożywczych,
      c) spożywania posiłków przedszkolnych 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.

            
§ 12  

1. W przedszkolu jest utworzone stanowisko wicedyrektora.
    1) Stanowisko wicedyrektora tworzy się w przypadku gdy:
        a) przedszkole liczy co najmniej 6 oddziałów,
        b) przedszkole posiada oddziały zlokalizowane w różnych miejscach, 
        c) w przedszkolu co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie.  
2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko 
    wicedyrektora w innych przypadkach niż to jest określone w pkt 1) a także za zgodą 
    organu prowadzącego.
3. Kompetencje wicedyrektora.
    1) Do kompetencji wicedyrektora należy:
        a) organizowanie i kontrolowanie pracy zgodnie z zakresem ustalonym  
            przez dyrektora,

b) prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej w wymiarze 
określonym odrębnymi przepisami, 

c)  realizowanie zadań związanych z kierowaniem, zarządzaniem i organizacją pracy 
     przedszkola podczas nieobecności dyrektora.

 § 13  

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu 
    nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane 
    jest, aby nauczyciel ( nauczyciele ) opiekował się danym oddziałem przez okres 
    uczęszczania dziecka do przedszkola.
    1) Kryterium doboru nauczycieli do grup jest:
         a)  doświadczenie w pracy,
         b)  osobowość nauczyciela ( jego zainteresowania, uzdolnienia ),

c) stopień awansu zawodowego,
d) wnioski i uwagi rodziców,
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e) stan rodzinny ( np. wychowanie małego dziecka),
         f)  wymiar godzin pracy,
         g)  miejsce zamieszkania ( dojazd do pracy ).

                                        § 14

1. Za zgodą organu prowadzącego, przedszkole jest otwarte na utworzenie oddziału 
    integracyjnego i zatrudnienie specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. 
      

                                                  § 15

1. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą: 
   1) Zadania nauczyciela związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo- 
      dydaktycznej:
      a) nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
          ma obowiązek kierowania się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie, postawę 
          moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej i praw dziecka,
      b) nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą
          na podstawie wybranego zestawu programów wychowania przedszkolnego
          oraz podręczników wspomagających, spośród programów i podręczników 
          dopuszczonych do użytku przez MEN, lub samodzielnie opracowanego własnego 
          programu, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego 
          i bierze odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,
  2) Nauczyciel zobowiązany jest prowadzić pracę wychowawczo-dydaktyczną 
      i opiekuńczą oraz zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem według 
      Jego najlepszej woli i wiedzy zgodnie z etyką zawodu nauczyciela,
   a) planuje i prowadzi pracę wychowawczo -  dydaktyczną i opiekuńczą w cyklu 
       tygodniowym w powierzonym oddziale w oparciu o samodzielnie opracowane plany 
       dzienne w cyklu miesięcznym, służące realizacji zadań podstawy programowej 
        zawartej w przedszkolnym zestawie programów i priorytetowych kierunków pracy 
        przedszkola 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, 
        przeprowadza diagnozę dzieci 5 i 6 letnich,
   c)  dokonuje oceny sytuacji wychowawczej w powierzonym jego opiece oddziale, 
   d) dokonuje analizy realizowanych zestawów programów wychowania przedszkolnego 
       pod względem: oceny zadań zawartych w podstawie programowej wychowania 
       przedszkolnego, przystępności ( dostosowania do potrzeb i możliwości 
       oraz zainteresowań dzieci ), wykonalności ( dostosowania bazy i wyposażenia 
       przedszkola ),
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  e) na podstawie wniosków wynikających z  badania osiągnięć edukacyjnych dzieci 
      w oparciu o realizowane  programy wnioskuje o dokonanie zmian w zestawie 
      programów wychowania przedszkolnego – z tym że zmiana nie może nastąpić
     w ciągu roku szkolnego, 
  f) rzetelnie i systematycznie przygotowuje się do codziennej pracy wychowawczo – 
      dydaktycznej i opiekuńczej z dziećmi w oparciu o plan pracy opracowany zgodnie 
      z procedurą, 
  g) 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  im osiągnąć 
      sukces na miarę ich możliwości,
  h) organizuje środowisko rzeczowe, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka 
       w wymiarze społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym,
  i)  inicjuje i prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym,
  j ) tworzy przyjazne, ale nie koleżeńskie relacje z dziećmi,
  k) 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,
  l) współpracuje z nauczycielem współprowadzącym oddział w zakresie:
    - planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej,
    - urządzenia przydzielonej sali zajęć,
    - prowadzenia obowiązującej dokumentacji,
    - współdziałania z rodzicami,
 ł) współpracuje z innymi nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu oraz z personelem  
    nie będącym 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 podsumowania swojej pracy wychowawczo- dydaktycznej,
p) uczestniczy w opracowywaniu programu pracy przedszkola na dany rok szkolny 
r) czynnie uczestniczy w pracach rady pedagogicznej, realizuje jej postanowienia 
    i uchwały,
s) tworzy równe szanse dla wszystkich dzieci, co do uczestnictwa w zabawach, 
    i zajęciach, korzystania ze szczególnie atrakcyjnych zabawek i pomocy dydaktycznych, 
    indywidualizuje sposób traktowania dzieci uwzględniając ich wrażliwość, potrzeby 
    i możliwości,
t) zapewnia optymalne warunki do przestrzegania zasady pozytywnego motywowania 
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   postaw i zachowań wychowanków w środowisku społecznym, eliminuje z otoczenia 
   przedszkolnego sytuacje mogące wywołać obawy i lęki u dzieci.
u) nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami
    -  dziennik zajęć,
    -  plany pracy z dziećmi,
    -  arkusze obserwacji pedagogicznych dzieci,
    -  plan współpracy z rodzicami,
    -  dokumentację dotyczącą badania osiągnięć edukacyjnych dzieci wynikających 
        z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
3) Zadania nauczyciela w zakresie prowadzenia obserwacji pedagogicznych i jej 
    dokumentowania:

a) nauczyciel prowadzi obserwację 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) przeprowadza wstępną diagnozę rozwoju dziecka do końca listopada każdego roku 
       szkolnego, systematycznie odnotowuje wyniki obserwacji w arkuszu obserwacji,
   c) informuje rodziców  w trakcie konsultacji indywidualnych o wynikach pracy 
       z dzieckiem oraz jej efektach. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z arkuszem 
       obserwacji  swoim podpisem i datą,   
   d) gromadzi dowody obserwacji (wytwory prac dziecka),
   e) wyniki obserwacji wykorzystuje w planowaniu sytuacji edukacyjnych i pracy 
       indywidualnej,
4) Zadania nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi   
    pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotna i inną: 
    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 
         placówki,
    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 kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczna, 
5) Nauczyciele podsumowują swoją pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą
    na radzie pedagogicznej podsumowującej pierwsze półrocze i całorocznej,
6) Nauczyciele mają prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej 
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    i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej a także ze strony 
    wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych,

  7) Nauczyciele współpracują z rodzicami w sprawach wychowania i  nauczania w celu 
      skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia jego 
      indywidualnego rozwoju,
 8) Nauczyciele organizują i prowadzą różnorodne formy współpracy z rodzicami:

    a)  zebrania  oddziałowe ( nie rzadziej niż raz na kwartał ),
    b)  spotkania okolicznościowe,
    c)  konsultacje,
    d)  zajęcia otwarte,
    e)  spotkania ze specjalistami ( psycholog, pedagog, logopeda ),
    f)  tablicę  informacyjno -edukacyjną,
    g) gazetkę, informator.   

 9) Nauczyciele informują  rodziców o planowanej pracy wychowawczo - dydaktycznej 
     poprzez tablice ogłoszeń na początku każdego miesiąca,     

10)  Nauczyciele współpracują z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
2. Nauczyciele dokumentują prowadzoną pracę wychowawczo- dydaktyczną opiekuńczą 

zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 1) Prowadzi dziennik zajęć, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo- 
      dydaktycznej z dziećmi . Do dziennika zajęć wpisuje w porządku alfabetycznym 
      nazwiska i imiona dzieci, datę i miejsce urodzenia, nazwiska i imiona rodziców
      ( prawnych opiekunów), adresy ich zamieszkania i pracy, oznaczenie realizowanych 
      zestawów programów  wychowania przedszkolnego oraz odnotowuje frekwencję 
      dzieci w danym dniu. Realizację godzin pracy dydaktyczno- wychowawczej 
      i opiekuńczej nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku danego oddziału,
      a) nauczyciel dokonuje wpisu do dziennika zgodnie z godzinami pracy danego 
          oddziału: pracę z dziećmi przed realizacją podstawy programowej, w trakcie 
           i po realizacji podstawy programowej, zapis zawiera temat, formę i cele.   
  2) Prowadzi dziennik zajęć specjalistycznych ( w przypadku nauczania indywidualnego), 
  3) Prowadzi dokumentację dotyczącą planowania miesięcznego, planowanie miesięczne 
      poprzedza rzetelną diagnozą potrzeb i osiągnięć dzieci, w planowaniu uwzględnia kilka 
      tematów kompleksowych, bloków tematycznych, integrujących zadania i treści 
      dziedzin edukacyjnych programu wychowania przedszkolnego, do tych treści 
      w planowanych sytuacjach edukacyjnych dobiera różnorodne zabawy, gry
      wyzwalające twórcze formy aktywności dziecka,
4) Prowadzi dokumentację dotyczącą obserwacji dziecka, w kartach obserwacji przyjętych
      przez radę pedagogiczną, dokonuje zapisów dotyczących jego rozwoju, 
 5) Prowadzi dokumentację  współpracy z rodzicami, środowiskiem, Poradnią 
     Psychologiczno- Pedagogiczną – plany roczne, zeszyty współpracy zawierające 
     protokoły spotkań z rodzicami,   
 6) Opracowuje roczny plan wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami,   
 7) Prowadzi dokumentację pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym i wymagającym 
     wsparcia. Przeprowadzoną pracę  indywidualną z dzieckiem ( grupą dzieci ) nauczyciel 
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     odnotowuje w dzienniku zajęć zawierając: imiona dzieci z którymi odbył pracę, formy 
     pracy, środki  dydaktyczne, rodzaje ćwiczeń. 

3.  Prawa i obowiązki nauczyciela przedszkola określa Ustawa – Karta Nauczyciela.
4. Prawa rodziców.

  1) Rodzice mają  prawo do:
      a)  znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno -  wychowawczych oraz programów 
           wychowania przedszkolnego,
      b)  znajomości przepisów dotyczących wnoszenia opłat za pobyt dziecka  
           w przedszkolu,
      c)  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 
           postępów i rozwoju,
      d) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór 
           pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,
      e)  uczestniczenia w spotkaniach organizowanych z nauczycielem w celu wymiany 
           informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze ( i inne ). 
      f)  wnoszenia propozycji dotyczących pracy przedszkola,
      g)  uczestniczenia w różnych formach działalności wychowawczo - dydaktycznej 
          (zajęcia, uroczystości, ),
       h)  ochrony danych osobowych dziecka i członków rodziny,
       i)  tworzenia reprezentacji rodziców - rady rodziców,
       j)  podejmowania działań zmierzających  do pozyskiwania dodatkowych środków 
           rzeczowych i finansowych na rzecz placówki,
       k)  kontrolowania obrotu środków finansowych rady rodziców,
       l)  zgłaszania swoich uwag, wniosków, skarg dotyczących pracy przedszkola 
           do dyrektora placówki. 
                
  § 16  

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
    wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, 
    nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 
    dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca 
    roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat,
2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć 
      dziecko, które ukończyło na dzień rozpoczęcia roku szkolnego 2,5 roku są to:
    - wolne miejsce w oddziale grupy najmłodszej,
    - brak kart dzieci 3 letnich,
    - rodzeństwo dziecka sześcioletniego.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, 
4. Obowiązek o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 
    w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, 
    o którym mowa w ust 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 
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    poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku 
    szkolnego, 
5. Przedszkole przeprowadza rekrutacje dzieci w oparciu o zasady powszechnej 
    dostępności: 
    1) Rekrutacja dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się na pisemny 
        wniosek rodziców lub  prawnych opiekunów, który jest umową między stronami –
        karta zgłoszenia dziecka do przedszkola ( wzór karty ustala organ prowadzący), 
        według corocznie określonego przez organ prowadzący przedszkole harmonogramu 
          uwzględniającego terminy:
        a) wydawania i przyjmowania kart zgłoszeń,
        b) posiedzenia komisji kwalifikacyjnej,
        c) weryfikację list dzieci w WOiW UM,
        d) wywieszenie w miejscu dostępnym dla zainteresowanych, imiennych list dzieci 
            przyjętych i nie przyjętych oraz informację dla rodziców dzieci nie przyjętych, 
           do kogo i w jakim terminie mogą składać podanie o ponowne rozpatrzenie sprawy,
        e) listy dzieci przyjętych i nie przyjętych przekazywane są do organu prowadzącego,
    2)  Przyjęcia dzieci do przedszkola nie podlegają rejonizacji,
    3)  Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor z zastrzeżeniem pkt 4),
    4) Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc o przyjęciu dziecka 
        decyduje trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora w skład, której wchodzą:
         a) dyrektor przedszkola jako przewodniczący,
         b) przedstawiciele rady pedagogicznej,
         c) przedstawiciel rady rodziców,
    5) Decyzje komisji są protokołowane, akta przechowywane w kancelarii przedszkola,
    6) Protokół jest pisany w formie elektronicznej lub odręcznej i zawiera skład 
        członków komisji, ogólną liczbę dzieci zgłoszonych w rekrutacji  listy dzieci 
        przyjętych i nie przyjętych,
    7) Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji komisji do ponownego rozpatrzenia 
        na miejsce zwolnione w ciągu roku,
    8) Dyrektor przyjmuje dzieci do przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę 
         wolnych miejsc,
    9) Rekrutacja obejmuje nabór dzieci zgodnie z deklaracją rodziców w Karcie zgłoszenia 
        do przedszkola.
   10) Liczba dzieci przyjętych nie powinna być większa od liczby miejsc w przedszkolu 
         wg obowiązującej normy na oddział tj. 25 dzieci,
   11) Pierwszeństwo w przyjęciu mają:
         a) dzieci 6-letnie, objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego,
         b) dzieci 5 – letnie , które od 1 września 2009r. maja prawo do wychowania 
             przedszkolnego,
         c) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,
         d) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
             niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność 
            do samodzielnej egzystencji ( na podstawie odrębnych przepisów),
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         e) dzieci z rodzin zastępczych,
         f) dzieci  uczęszczające do przedszkola w roku poprzedzającym rekrutację,
         g) rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola.
12) Przedszkole może wypowiedzieć umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia 
      w przypadku:
      a) zalegania z opłatami za świadczenie przedszkola za okres jednego miesiąca,
      b) zalegania opłatami z tytułu niewykonania obowiązku odbioru dziecka z chwilą 
          zamykania przedszkola.
     c) rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w ppkt. a) i b) może nastąpić 
         po uprzednim pisemnym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w terminie 
        7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania, 
     d) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej 1 miesiąc 
         bez zachowania okresu wypowiedzenia.
13) Przedszkole realizuje zasady zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka: 
      a) dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko 
          na braniu od innych, ale również dawaniu siebie innym. Z tym wiąże się pewien 
          zakres obowiązków na miarę możliwości wiekowych dziecka idących w parze 
          z prawami. W związku z tym w przedszkolu obowiązuje ustalony z dziećmi 
          w porozumieniu z rodzicami „Kodeks Przedszkolaka” określający prawa i obowiązki 
          dzieci.
14) Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
       a) wyrażania własnych opinii i uczuć,
       b) akceptacji takim jakie jest,
       c) spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
       d) indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju,
       e) przebywania w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo,
       f) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
       g) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
       h) posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może 
           się zwrócić, zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności,
       j) badania i eksperymentowania,
       h) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczanego względami 
           bezpieczeństwa), różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom 
           twórczym otoczenia,
        i) snu i wypoczynku jeśli jest zmęczone,
        j)zdrowego i racjonalnego pożywienia przygotowywanego zgodnie z obowiązującymi
          normami dla dzieci w wieku przedszkolnym,
       k) jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione, ale również prawa do nauki 
           regulowania własnych potrzeb,
       l) swobody myśli sumienia i wyznania,
       ł) informacji,
       m) prywatności,
       n) wyrażania opinii,

38



       o) wolności od poniżającego traktowania,
       p) życzliwego, podmiotowego traktowania,
       r) znajomości swoich praw.

15) Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 a) kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych- szanować 
      prawa innych,
 b) wzajemnie troszczyć się o siebie,
 c) zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę 
     i społeczność przedszkolną,
 d) służyć pomocą młodszym i słabszym,
 e) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim - czuwać nad 
     bezpieczeństwem swoim i innych,
 f) dbać na miarę swojego wieku i możliwości o higieną i estetykę własnego wyglądu,
 g) troszczyć się o wspólne zabawki, pomoce i sprzęty oraz estetykę sali 
     i otoczenia przedszkola,
 h) uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem,
  i) starać się w miarę możliwości wywiązywać z przyjętych na siebie obowiązków,
  j) respektować polecenia nauczyciela,
 k) przyjaźnie odnosić się do świata przyrody,

16) W przedszkolu obowiązuje:
 a) całkowity zakaz stosowania kar cielesnych oraz traktowania dziecka w sposób
     poniżający Jego godność, naruszający bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne,

17) Dopuszczalnymi karami są:
 a) upomnienie,
 b) wyłączenie z zabawy na krótki czas,

18) Nauczyciele obowiązani są do asertywnego reagowania na konflikty i problemy   
      wychowawcze oraz podejmowania działań służących do ich rozwiązania,
      a także poznania sposobów postępowania z dziećmi sprawiającymi trudności 
      wychowawcze, 
19) Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych  w ogrodzie 
      należącym do przedszkola:

 a) budynek przedszkola i teren wokół niego odpowiada ogólnym warunkom 
     bezpieczeństwa i higieny oraz posiada urządzenia przeciw pożarowe zgodnie 
     z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 b) teren przedszkola jest ogrodzony, posiada równą nawierzchnię, 
 c) urządzenia sanitarne znajdują się w pełnej sprawności technicznej i są utrzymywane  
     w stałej czystości,
 d) dzieci przebywające w przedszkolu nie mogą być pozostawione bez nadzoru osób 
      do tego upoważnionych,
 e) we wszystkich pomieszczeniach przedszkola zapewnia się właściwe oświetlenie,
     wentylację i ogrzewanie,
 f) kuchnię i jej wyposażenie utrzymuje się w czystości i właściwym stanie technicznym,
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 g) pomieszczenia do których wzbroniony jest wstęp osobom nieuprawnionym 
     są oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do ich dostępem,
 h) nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
      przedmedycznej,
  i) plan ewakuacyjny umieszczony jest w widocznym miejscu, a drogi ewakuacyjne  
      oznaczone są w sposób wyraźny i  trwały, 
  j) prace remontowe w  pomieszczeniach przedszkola, wykonywane są pod nieobecność 
     w tych pomieszczeniach dzieci, którym przedszkole zapewnia opiekę ,
 k) określony jest sposób pozyskiwania i przekazywania informacji dotyczących 
     wskazań lekarskich warunkujących zdrowie dziecka,

20) Przedszkole zapewnia dzieciom właściwą organizację procesu wychowawczo – 
      dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i potrzebami zdrowotnymi 

dzieci, a szczególności:
a) zróżnicowany rozkład dnia w poszczególnych oddziałach, zachowujący właściwą 
    proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną 
    działalnością dziecka,
b) czas trwania zajęć i zabaw uzależniony od zainteresowań i możliwości dzieci,
c) właściwie dozowany wysiłek umysłowy z zachowaniem odpowiednich przerw 
    na swobodna zabawę i odpoczynek,
d) zindywidualizowane formy i metody pracy uwzględniające predyspozycje 
     psychofizyczne dzieci,

21) Szczegółowe zasady opieki lekarskiej, higieny i bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu 
określają odrębne przepisy,

22) Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację 
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zaświadczenie 

     o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.  

              § 17   
 
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
3.  Obsługę finansowo – księgową prowadzi Referat finansowo – księgowy przedszkoli 
     w Wydziale Oświaty i Wychowania w Departamencie Oświaty, Kultury i Sportu.
4. Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia uchwalenia go przez Radę 
    Pedagogiczną i podpisanie przez dyrektora przedszkola. 
5. Zmiana statutu może być dokonana przez Radę Pedagogiczną.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólne 
    i resortowe.
7. Statut zakończono na § 17.  

       
Tekst jednolity statutu został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18 października 
2010 roku i obowiązuje z dniem uchwalenia. 
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