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  STATUT 

Przedszkola nr 84 w Lublinie 

 

ROZDZIAŁ 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

  1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 84 w Lublinie 

  2. Przedszkole posługuje się pieczęcią: 

Przedszkole nr 84 w Lublinie 

20 - 283 

ul. Z.Augusta17 

NIP 9462669860 

tel. (81)561-83-17 

  3. Lokalizacja przedszkola: 

1) siedzibą przedszkola jest  parter bloku TBS NOWY DOM  przy ulicy Zygmunta 

Augusta17 w Lublinie, w którym funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych, 

2) parter bloku mieszkalnego ZNK w Lublinie przy ulicy Zygmunta Augusta 13 w 

Lublinie, w którym funkcjonują 3 oddziały przedszkolne, 

3) parter bloku mieszkalnego TBS NOWY DOM przy ulicy Zygmunta Augusta 28 

w Lublinie, w którym funkcjonują 4 oddziały przedszkolne. 

  4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Lublin z siedzibą w  

Lublinie 

  5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty. 

§ 2 

   Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 84 w Lublinie, 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 84 w Lublinie, 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika 

pedagogicznego przedszkola, 
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4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 

ROZDZIAŁ 2 

Cele i zadania Przedszkola 

§ 3 

1. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego 

rozwoju  

     dziecka. 

2.  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc w  

     szczególności do: 

1) Realizacji aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

2) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

3) Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 

4) Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, 

5) Uwzględnianie zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, 

6) Wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka, 

7) Zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w Przedszkolu. 

3.  W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację 

warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, 

społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę 

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej 

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz 

pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub 

przyspieszony; 
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5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści 

adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, 

wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i 

zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz 

potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi 

nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, 

sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz 

dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych 

sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, 

uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań 

rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym 

wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: 

mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, 

plastyki; 

10)  tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i 

umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska 

przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11)  tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i 

podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej 

pracy; 

12)  współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i 

instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz 

tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13)  kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest 

rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz 



5 
 

rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na 

tym etapie rozwoju; 

14)  systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego 

rozwoju; 

15)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, 

prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie 

nauki w szkole; 

16)  organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku 

poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka 

regionalnego; 

17)  tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania 

dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

4.  Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

1) roczne przygotowanie przedszkolne, 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania, 

3) zajęcia rozwijające sprawność fizyczną i propagowanie zasad promocji i   

ochrony zdrowia, 

4) wspomaganie indywidualne rozwoju dziecka, wspieraniu go w poznawaniu i 

rozumieniu siebie i swojego otoczenia poprzez: 

a)  organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem 

indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka, 

b) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych 

dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego, 

c) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i 

rodzaju aktywności, 

d) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci 

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, 

prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju 

niepełnosprawności dziecka. 
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5) wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w 

szkole, 

6) eksperyment pedagogiczny - wspomaganiu rozwoju intelektualnego dziecka 

poprzez budzenie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych; 

7) wdrażanie dziecka do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, 

8) pomaganie dziecku  w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych, 

9) kształtowanie poszanowania dla roślin i zwierząt, 

10) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz rozwijanie 

umiejętności czytania i pisania dzieci sześcioletnich, 

11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym. 

 

§ 4 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i 

czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu  w 

celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku 

społecznym. 

2. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, 

wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji, 

5) ze szczególnych uzdolnień, 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 

8) z choroby przewlekłej, 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10) z niepowodzeń edukacyjnych, 
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11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,  

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 

za granicą. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, jest 

dobrowolne i nieodpłatne. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 

5. Dyrektor  w porozumieniu z organami prowadzącymi może organizować wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka. 

6. Nauczyciel planując indywidualną pracę z dzieckiem ma obowiązek uwzględnić 

    zalecenia specjalistów określone w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania  

    rozwoju dziecka lub orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz  

   specjaliści, w szczególności : psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 

     współpracy z: 

1) rodzicami dzieci, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi przedszkolami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: 

1) rodziców dziecka, 

2) dyrektora przedszkola, 

3) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem, 

4) poradni, 

5) pomocy nauczyciela. 

 10.W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna    jest  udzielana  w trakcie  

     bieżącej pracy oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
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2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym, 

3) porad i konsultacji. 

11. Zajęcia logopedyczne w przedszkolu organizuje się dla dzieci z deficytami 

      kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. 

 

§ 5 

 

1. Zadania przedszkola w zakresie organizowania opieki nad dziećmi 

niepełnosprawnymi  zależą od potrzeb środowiska i warunków placówki:  

1) przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, których 

stopień  niepełnosprawności pozwala na samodzielne funkcjonowanie w 

grupie, po przedłożeniu dyrektorowi orzeczenia poradni  psychologiczno – 

pedagogicznej; 

2) nauczyciel pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi ma obowiązek ściśle 

współpracować ze specjalistami opiekującymi się wychowankiem w celu 

dostosowania treści, metod i organizacji pracy do potrzeb edukacyjnych dzieci; 

3) dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

dyrektor  powołuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie 

udzielania  pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno – 

terapeutyczny; 

4) dla dziecka objętego kształceniem specjalnym, posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym 

zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się 

dodatkowo: 

a) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych lub specjalistów, lub 

b) pomoc nauczyciela z uwzględnieniem realizacji zaleceń 

zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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§ 6 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

1)   bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu 

oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola; 

2) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są 

odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć 

edukacyjnych i podczas pobytu dzieci poza terenem przedszkola; 

3) zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela; 

4) dostosowanie ramowych rozkładów dnia do psychofizycznych możliwości 

dziecka; 

5) ubezpieczanie dzieci, na zasadzie dobrowolności, od następstw 

nieszczęśliwych wypadków za zgodą i w towarzystwie ubezpieczeniowym 

wybranym przez radę rodziców; 

6) wyposażenie pomieszczeń przedszkola w apteczki zaopatrzone w środki 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach 

udzielania tej pomocy; 

7) szkolenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy; 

8) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

9) zapewnienie jednego opiekuna dla grupy do 10 dzieci przy wyjściu 

(wyjeździe) z dziećmi w obrębie miejscowości i poza miejscowość, która 

jest siedzibą przedszkola – uzyskanie pisemnej zgody rodziców na 

uczestniczenie w wycieczkach; 

10)  sprawdzanie przez opiekuna wycieczki stanu liczbowego dzieci przed 

wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu 

oraz po przybyciu do punktu docelowego; 

11)  zakaz realizowania wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi; 

12) każdorazowe sprawdzanie przez nauczyciela stanu bezpieczeństwa sali 

zajęć i urządzeń znajdujących się na placu zabaw, a w przypadku 

stwierdzenia zagrożenia nie rozpoczynanie zajęć lub ich przerwanie, 

wyprowadzenie dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomienie o tym 

niezwłocznie dyrektora; 
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13) dokonywanie przez dyrektora, co najmniej raz w roku, kontroli zapewniania 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do 

przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz 

określanie kierunków ich poprawy. 

 

§ 7 

1.W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich 

ani też samodzielnego podawania farmaceutyków. 

2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor 

informuje 

    rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania 

    dziecka z Przedszkola.  

3. W sytuacjach mogących zagrażać życiu dziecka wzywane jest pogotowie, z 

równoczesnym poinformowaniem rodziców. 

4. W przypadku zaistnienia wypadku  pracownik przedszkola, który powziął 

wiadomość o takiej sytuacji niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, 

w szczególności udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy i zabezpieczając 

miejsce wypadku. 

5. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 

a. rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego, 

b. dyrektora, 

c. organ prowadzący Przedszkole. 

 

§ 8 

1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub 

upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne 

bezpieczeństwo. 

2. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność 

za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez 

pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od 

momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).  
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3. W razie nieodebrania dziecka do godz. 17.00 nauczyciel zapewnia mu opiekę, 

próbuje nawiązać kontakt z rodzicami. 

4. W przypadku gdy nie można skontaktować się z rodzicami, nauczyciel 

powiadamia policję o niemożności skontaktowania się  z rodzicami albo fakcie 

nieodebrania dziecka z przedszkola mimo telefonicznego zawiadomienia 

rodziców. 

5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko (rodzica lub inne osoby upoważnionej) będzie 

wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, w 

szczególności  gdy jej stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków 

odurzających.  

6. Prośba jednego z rodziców dotycząca nieodbierania dziecka z przedszkola może 

być uwzględniona przez dyrektora tylko w przypadku, gdy w/w rodzic przedstawi 

dokumenty wydane przez sąd pozwalające stwierdzić ograniczenie, odebranie 

władzy rodzicielskiej lub postanowienie wyznaczające kontakty z dzieckiem. 

 

§ 9 

1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz 

podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej; 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami 

kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 

2. Formy współpracy z rodzicami realizowane są poprzez: 

1) Zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny 

organizowane przez dyrektora Przedszkola, 

2) Zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli, nie rzadziej niż raz na 

kwartał, 

3) Zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu, 

4) Wycieczki i uroczystości przedszkolne, 

5) Spotkania integracyjne nauczycieli – rodziców – dzieci, 

6) Konsultacje indywidualne wg harmonogramu, 
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7) Informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 

przedszkola, 

8) Ekspozycje prac dzieci, 

9)  Codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb. 

 

ROZDZIAŁ 3 

Organy przedszkola i ich kompetencje 

§ 10 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców. 

2. Kompetencje dyrektora:  

    Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością  placówki przedszkola oraz 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, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;  

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych (np. 

współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy 

dzieciom i rodzinom; organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o 

odrębne przepisy); 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 
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9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego dziecka;  

10) współpracuje z  lekarzem dentystą, sprawującym profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL 

dziecka celem właściwej realizacji tej opieki.  

 

§ 11 

 1. W przedszkolu jest utworzone stanowisko Wicedyrektora, który: 

1) wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim 

a dyrektorem; 

2) organizuje i kontroluje pracę zgodnie z zakresem ustalonym przez dyrektora; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych     

pracowników współdziałając z dyrektorem; 

4) reprezentuje placówkę w przypadku nieobecności dyrektora; 

5) stwarza warunki do upowszechniania doświadczeń przodujących nauczycieli, 

rozwoju nowatorstwa pedagogicznego; 

6) wykonuje inne czynności wynikające ze sprawowania funkcji, a ustalone 

zakresem obowiązków. 

§ 12 

1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem 

Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,  

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

4) uchwalenie statutu przedszkola, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

w celu doskonalenia pracy przedszkola.  

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
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1)organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację 

tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych 

oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci, 

2) projekt planu finansowego przedszkola,  

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola. 

4.Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu 

przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie 

Pedagogicznej. 

5. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy 

Lublin o odwołanie z funkcji Dyrektora. 

6. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na 

stanowisko dyrektora przedszkola. 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy jej członków.  

8. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów. 

11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra 

osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

przedszkola. 

 

§ 13 

 

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców. Rada Rodziców jest społecznym   

samorządnym reprezentantem rodziców wychowanków we wszystkich sprawach 
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przedszkola, współpracującym z dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną, 

która reprezentuje ogół rodziców dzieci. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych 

wybranych w wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału. 

Wybory przeprowadza się w każdym roku szkolnym na pierwszym zebraniu 

rodziców. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Rodziców z wnioskami i 

opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki. 

5. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, 

szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy. 

6. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na 

stanowisko dyrektora przedszkola. 

 

§14 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który 

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.  

 

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając 

zakresy kompetencji tych organów.  

 

 

ROZDZIAŁ 4 

Organizacja przedszkola 

 

§ 15 

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, 

rodzaj i czas ich pracy; 
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2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na 

jej podstawie programów wychowania przedszkolnego. 

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć 

dodatkowych prowadzonych przez przedszkole, pod warunkiem zapewnienia 

finansowania przez samorząd. 

 

 

 

§ 16 

1. Przedszkole jest wielooddziałowe, funkcjonuje 11 oddziałów powyżej 5 godzin i 

jeden oddział na 5 godzin pobytu. Liczba oddziałów ustalana jest corocznie w 

arkuszu organizacyjnym w zależności od potrzeb środowiska i ilości dzieci 

zgłoszonych do przedszkola. 

2. Do realizacji zadań i celów statutowych placówka wykorzystuje:  

1) 14 sal zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i środki dydaktyczne  

odpowiednio do grupy wiekowej, 

2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, szatnie i łazienki, 

3) plac zabaw wyposażony w sprzęt do realizacji zadań z zakresu edukacji 

zdrowotnej. 

§ 17 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 

w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

2. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu 

orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej określającej ich poziom 

rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia. 

3. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25. 

4. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w 

zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 

 

§ 18 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
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arkusz organizacji Przedszkola opracowywany przez Dyrektora Przedszkola. 

2. Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji Przedszkola na dany 

rok szkolny określają odrębne przepisy.  

 

 

                                                                 § 19 

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców 

(prawnych opiekunów). 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, ustalają szczegółowy rozkład 

dla swojego oddziału z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

Wspierając wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju 

3. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00. 

4. Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym godziny 

pracy poszczególnych oddziałów, godziny posiłków, czas przeznaczony na 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, czas 

przeznaczony na zajęcia dodatkowe. 

5. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia. 

§ 20 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu 

w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz 

dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego. 

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia 

opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym 

i indywidualnym. 

3. Przedszkole organizuje następujące zajęcia dodatkowe na wniosek rodziców: 

1) religia,  
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2) taneczne 

3) gimnastyka korekcyjna  

4) lub inne według potrzeb.  

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosi: 

1) dla dzieci młodszych 3- 4 letnich 2 razy w tygodniu po 15 min.,  

2) dla  dzieci starszych 5-6 letnich 2 razy w tygodniu po 30 min. 

 

 

. 

 

§ 21 

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

przez organ prowadzący. 

2. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 17.00 w dni robocze od 

poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, dni 

świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. 

3. Czas pracy przedszkola oraz terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ 

prowadzący na wspólny  wniosek Dyrektora placówki i rady rodziców. 

4. Zmiany w czasie pracy przedszkola zatwierdzane są przez organ prowadzący po 

analizie potrzeb środowiskowych w tym zakresie. 

5. 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. 

 

§ 22 

 

1. Dzieci przebywające w przedszkolu korzystają z posiłków przygotowywanych 

przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie i przywożonych 

w termosach do rozdzielni posiłków w ilości zadeklarowanej przez rodziców 

(prawnych opiekunów) w umowie. 
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2. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. 

3. Koszty związane z wyżywieniem pokrywają w całości rodzice, w rozliczeniu 

miesięcznym, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.   

4. Zasady racjonalnego żywienia określają odrębne przepisy.  

5. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot 

kosztów odliczany od opłaty za następny miesiąc.  

§ 23 

1. uchylony 

2. uchylony 

3. Zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkola nr 

84 ustala Rada Miasta Lublin. 

4. Organ prowadzący może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z opłat za świadczenia przedszkola.  

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

miesiąca. 

6. uchylony 

7. uchylony 

8. uchylony 

9. uchylony 

10. uchylony 

11. uchylony 

12. Opłata za 1 godzinę wychowania przedszkolnego dla dzieci od 2,5 do 5 roku 

życia w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie wynosi 1 zł.  

13. Wysokość opłaty o której mowa w ust 3 oblicza dyrektor przedszkola w oparciu 

o deklarację rodziców co do liczby godzin wychowania przedszkolnego dziecka w 

czasie przekraczającym 5 godzin dziennie oraz stawkę o której mowa w ust.3.  
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ROZDZIAŁ 5 

Zakres zadań nauczycieli i  innych pracowników przedszkola 

§ 24 

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych 

niebędących nauczycielami. 

2. Do zadań nauczyciela należą w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, 

wycieczek, wyjazdów, imprez, 

2) przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych, 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola, 

4) zapewnienie higienicznych warunków pracy, 

5) zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola (jeden 

nauczyciel zapewnia opiekę grupie liczącej nie więcej niż 10 dzieci), 

6) prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

7) aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

3. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, m.in.: 

1) z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w 

szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w 

danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego 

zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć 

otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów 

indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych 

uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice; 

2) ustala  z  rodzicami  wspólne  kierunki   działań       wspomagających  rozwój            

i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.); 

3) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia 

na kartach pracy i inne). 
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4. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o 

wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, 

m.in.: 

1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania; 

2) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: 

społecznej, emocjonalnej, fizycznej i poznawczej; 

3) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie 

oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej; 

4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby 

każdego dziecka; 

5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy; 

6) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby                      

i zainteresowania dzieci; 

7) eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci. 

5. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i 

zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci: 

1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności; 

2) prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną; 

3) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie 

pierwszej szkoły podstawowej; 

4) dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację 

rodzicom w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego; 

5) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej             

i  opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną , opiekę zdrowotną i inne formy pomocy m.in.  

1)Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Lublinie 

2) Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Lublinie. 

§ 25 

1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na 

stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:  

1) intendent, 
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2) pomoc administracyjna, 

3) pomoc nauczyciela, 

4) starsza woźna, 

5) robotnik gospodarczy. 

2. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami i 

wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra 

dziecka. 

3. Szczegółowy zakres czynności na poszczególne stanowiska pracy ustala 

dyrektor przedszkola kierując się przepisami w tym zakresie, organizacją i 

potrzebami placówki. 

1)   intendent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno – 

     gospodarczych w przedszkolu, a w szczególności zobowiązany jest: 

a) zaopatrywać placówkę w żywność, sprzęt, środki czystości, naczynia, pościel 

oraz prowadzić dokumentację finansową; 

b) porcjować posiłki przywiezione w termosach ze stołówki szkolnej; 

c) prowadzić magazyn chemiczny i gospodarkę magazynową  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

d) realizować zadania administracyjno - biurowe zlecone przez    dyrektora; 

e) sprawdzać zgodność zakupów z fakturą; 

f) rozliczać faktury sprawdzone i podpisane przez dyrektora oraz 

zaewidencjonować w wydatkach na określonych paragrafach; 

g) uczestniczyć w komisjach likwidacji sprzętu i materiałów oraz w komisjach 

inwentarzowych; 

h) podawać  jadłospisy do wiadomości rodziców. 

2) Do zadań pomocy nauczyciela należy: 

a) wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do 

wychowanków; 

b) pomoc nauczycielowi w przygotowaniu, prowadzeniu i zakończeniu zabaw, 

zajęć,  uroczystości i wyjść poza teren przedszkola; 

c) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa; 

d) współpracowanie z nauczycielem we wszystkich istotnych sprawach  

opiekuńczych i wychowawczych. 
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3) Do zadań woźnej należy: 

a) codzienne utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych  

pomieszczeniach; 

b) przynoszenie i podawanie posiłków dzieciom zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa, higieny i estetyki; 

c) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych poleconych przez 

nauczyciela danego oddziału; 

d) pomoc nauczycielce w przygotowaniu, prowadzeniu i zakończeniu zajęć 

dydaktycznych oraz w sprawowaniu opieki nad odziałem w czasie jego wyjść 

poza teren przedszkola; 

e) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 

 4) Do zadań robotnika gospodarczego należy: 

a) dbanie o mienie przedszkola; 

b) dbanie o stan techniczny urządzeń, sprzętu i wyposażenia przedszkola; 

c) wykonywanie bieżących napraw sprzętu, zabawek, urządzeń; 

d) pomoc w dokonywaniu niezbędnych zakupów; 

e) zgłaszanie dyrektorowi lub referentowi wszelkich zauważonych usterek 

i nieprawidłowości w placówce; 

f) dbanie o czystość, porządek i bezpieczeństwo w wyznaczonych 

pomieszczeniach przedszkola i na terenie wokół placówki; 

g) wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy 

w przedszkolu. 

 5) Do zadań pomocy administracyjnej należą: 

a) bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji 

kancelaryjnej - właściwe segregowanie oraz rejestrowanie dokumentów; 

b) pomoc przy sporządzaniu dokumentów, takich jak PFRON,SIO, dokumentacji 

statystyczne wg określonych przepisów; 

c) wprowadzenie i aktualizowanie danych w Platformie Edukacyjnej -opracowanie 

dokumentów i zestawień; 

d) opracowanie wspólnie z dyrektorem, wicedyrektorem, intendentem Planu 

Budżetu na dany rok kalendarzowy; 

e) pomoc w przygotowaniu danych, analiz, zestawień finansowych i kadrowych; 
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odbieranie poczty e-mail; 

f) nadzór nad platformą e-PUAP; 

g) pomoc w opracowywaniu zmian do regulaminów obowiązujących w 

przedszkolu wg potrzeb; 

h) uczestniczenie w pracach związanych z inwentaryzacją (raz w roku 

kalendarzowym); 

i) prowadzenie wspólnie z dyrektorem zestawień godzin pracy i godzin 

nadliczbowych (w cyklu miesięcznym). 

6). Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 

     a)  diagnozowanie   logopedyczne, w tym   prowadzenie   badań  przesiewowych       

w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

b) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla 

rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania 

jej zaburzeń;  

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 

zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;  

d) wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

 

 7) Ponadto każdy pracownik zobowiązany jest do: 

a) dbałości o mienie przedszkola; 

b) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy; 

c) przestrzegania przepisów bhp, p.poż i dyscypliny pracy; 

d) powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach 

związanych z działalnością placówki; 

e) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 

§ 26 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola są zobowiązani do przestrzegania 

tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci           

i ich rodziców. 
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ROZDZIAŁ 6 

Prawa i obowiązki dziecka 

 

§ 27  

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.  

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej, lekarskiej, zapewniającej 

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą; 

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju; 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia 

przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra 

innych ludzi; 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu; 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju 

psychofizycznym; 

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych; 

     7)  szczególnej ochrony i pomocy w przypadku niepełnosprawności. 

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do: 

1) akceptacji takim jakim jest, 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym 

pomocy, 

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, 

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony, 

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,  

8) zdrowego jedzenia. 

4.Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych  

obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 
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1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w 

życiu przedszkola na miarę własnych możliwości; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, 

nauczycieli i innych pracowników przedszkola; 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę; 

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu. 

6. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego  

wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez 

rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola. 

 

§ 28  

 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do 

skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach: 

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka 

w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni, 

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania 

przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.  

2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym 

sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci: 

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w 

formie zajęć indywidualnych i grupowych, 

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna, 

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach, 

4) rozmowy z dyrektorem, 

3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych 

przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę: 

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu 

zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru, 

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa 

z rodzicami, 
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3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji 

zewnętrznych (np. MOPS w Lublinie PPP w Lublinie), 

4) przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania 

zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka, 

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy 

wychowanków, 

4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 

14 dni od jej otrzymania do Kuratora Oświaty w Lublinie. 

 

 

  ROZDZIAŁ 7 

Przepisy końcowe 

 

 

§ 29 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 30 

1.  W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem 

     jest: 

1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu; 

2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej 

projektu zmian w statucie. 

 

§ 31 
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Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

Tekst jednolity 

Uchwała nr 4 /2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 84 w Lublinie 

z dnia 20 listopada 2017  r. 

w sprawie zmian przyjęcia projektu Statutu Przedszkola nr 84 w Lublinie 

 

Uchwała nr 5/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 84 w Lublinie 

z dnia 20 listopada 2017  r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola nr 84 w Lublinie 

 

Uchwała nr 4/2018  Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 84 w Lublinie  

z dnia 22.05.2018 r. 

w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 84 w Lublinie  

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej              

                                       mgr Edyta Mazurek 

 

 

 

 
 
 


