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STATUT
PRZEDSZKOLA NR 2
UL. ORLA 11
00-143 WARSZAWA

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze
zm.).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad
techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
5. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i przedszkoli – z dnia 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r.,
poz. 649).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie
podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z
2017r. , poz.356).
7. Konwencja o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie ONZ w dniu
20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. nr 120 poz. 526 z późn. zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591 z późn. zm.).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci młodzieży (Dz. U. z 2017r.
poz. 1656).

Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950
Warszawa
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez m.st. Warszawa. Nazwa
przedszkola brzmi:
„Przedszkole”
2. Przedszkole jest oznaczone Nr 2.
3. Przedszkole nr 2 nie jest przedszkolem specjalnym.
4. Przedszkolu nie nadano imienia.
5. Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym przy ul. Orlej 11 w Warszawie.
6. Językiem używanym w przedszkolu jest język polski.
7. Przedszkole nie posiada filii.
8. Przedszkole nie wchodzi w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego.
9. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.
10. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
11. Pełna nazwa Przedszkola na pieczęciach podłużnych brzmi:
Przedszkole Nr 2
00 - 143 Warszawa, ul. Orla 11
tel./ fax.: 22 620-35-63
NIP:525-21-49-566
REGON:013004380

Rozdział II.
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§2
1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Przedszkole realizuje cele i zadania
wynikające z przepisów prawa określonych w ustawie Prawo oświatowe, podstawie
programowej wychowania przedszkolnego, w szczególności w zakresie:
1) Umożliwiania dzieciom podtrzymania poczucia przynależności narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej poprzez:
a) prowadzenie zajęć i zabaw w języku polskim,
b) wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego
kraju, województwa, regionu, miasta,
c) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych,
d) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkola,
e) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów
współczesnych,
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f) pielęgnowanie tradycji związanych z miastem, miejscowością, najbliższym
środowiskiem;
2) Rozwijania i utrzymywania prawidłowej współpracy z rodzicami, ułatwiającej
wspieranie dziecka na wszystkich płaszczyznach jego rozwoju intelektualnego,
emocjonalnego, społecznego oraz fizycznego.
3) Diagnozowania i obserwowania dzieci i twórczej organizacji przestrzeni ich rozwoju,
włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz
ich zaciekawienie elementami otoczenia.
4) Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki
w szkole poprzez:
a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej,
interwencji specjalistycznej;
b) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka, osiąganych przez nie
sukcesach i niepowodzeniach;
c) informowanie o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi
specjalistami;
d) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w
przedszkolu i w poszczególnych oddziałach;
e) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach;
2. Pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu przez dyrektora,
na zasadach określonych szczegółowymi –odrębnymi przepisami, polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i
czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w
celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego
aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
1) Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole
i placówce wynika w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) z zaburzeń zachowania lub emocji;
e) ze szczególnych uzdolnień;
f) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
h) z choroby przewlekłej;
i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
j) z niepowodzeń edukacyjnych;
k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego
rodziny,
l) sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
m) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze
zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym
kształceniem za granicą.
2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
a) dziecka,
b) rodziców,
c) nauczyciela lub specjalisty,
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d) poradni psychologiczno-pedagogicznej,
e) opiekuna rodziny,
f) pomocy nauczyciela.
3) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom
nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, logopedzi.
4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
5) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.
6) W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie
bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
a także w formie zajęć specjalistycznych: logopedycznych.
7) W przedszkolu, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom
uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
8) Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania
przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego
dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość
korzystania z :
1) Pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki.
2) Placu zabaw.
3) Pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni.
4) Posiłków.
4. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się
dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
przedszkola.

§3
1. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane
jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku
odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na
drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Cel ten jest realizowany poprzez
następujące zadania:
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.
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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.
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) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
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
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,
prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w
szkole.
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16) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
2) Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
3) Społeczny obszar rozwoju dziecka.
4) Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
1. Przedszkole organizuje bezpłatne zajęcia dodatkowe:
1) Rytmikę.
2) Język angielski.
§4
1. Warunki i sposób realizacji.
1) Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia
wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment
pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane.
Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są
efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia
kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i
charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie,
rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
2) Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka
wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb
rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa,
zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa
dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu,
dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej
pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.
3) Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci,
ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych,
komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się
sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje
edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich
rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami
prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet
pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności
zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
4) Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet
liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie
i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi.
Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do
optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu
znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po
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śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania
przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy,
lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie
alfabetyzacji.
5) Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich
rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w
dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
6) Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym
się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko
otrzyma pomoc w jego rozumieniu.
7) Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie
dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na
stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie
bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
8) Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów
tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną.
Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków
ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a
także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy
dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej
grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń
zapobiegających wadom postawy.
9) Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich
dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego
oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym
roku mają rozpocząć naukę w szkole.
10) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być
włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania
przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.
Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w
różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez
kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych
zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do
zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych
w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać
naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub
zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując
wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą
przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny
jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
11) Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje
się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie
różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych
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kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny,
artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z
realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.
12) Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane
w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania
zjawisk raz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności,
inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde
dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń
czasowych.
13) Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca
przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), .
14) Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne,
spokojne, spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także
możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne
produktów), a nawet ich komponowania.
15) Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i
przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

Rozdział III
SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI
§5

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez
rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę
wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu
odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną
upoważnioną przez nich osobę,
2. Przedszkole jako instytucja przejmuje od rodziców (prawnych opiekunów) opiekę nad
przyprowadzonymi do przedszkola dziećmi,
3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę podczas zajęć w przedszkolu oraz podczas zajęć
organizowanych przez przedszkole poza jego terenem.
§6

1. W zakresie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu obowiązują następujące zasady:
1) Nauczyciele zapewniają dzieciom pełną opiekę i bezpieczeństwo podczas pobytu
dzieci w przedszkolu, w czasie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz w czasie
uczestniczenia dzieci w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza jego
terenem.
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2) W wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny
pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola.
3) Odpowiedzialność nauczycieli za opiekę i bezpieczeństwo dzieci rozpoczyna się od
momentu przejęcia dziecka od rodziców (prawnych opiekunów) a kończy w
momencie przekazania dziecka pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub innej
osoby dorosłej, upoważnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie.
4) Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w poszczególnych oddziałach, w godzinach
pracy ustalonych przez dyrektora przedszkola.
5) Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, nauczyciel odpowiedzialny jest za przebywanie
powierzonych jego opiece dzieci na wyznaczonym terenie, na którym sprzęt spełnia
wymogi bezpieczeństwa stosownie do wieku dzieci, a korzystanie ze sprzętu
przebiega zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ustalonymi przez nauczycieli wspólnie
z dziećmi.
6) Organizując wyjścia dzieci poza teren przedszkola nauczyciele postępują zgodnie z
regulaminem wycieczek.
7) Podczas uczestniczenia dzieci w zajęciach dodatkowych, opiekę nad nimi przejmuje
bezpośrednio od nauczyciela osoba prowadząca te zajęcia, która tym samym ponosi
pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
8) W sytuacjach, gdy przedszkole organizuje zajęcia lub imprezy z udziałem dzieci i
rodziców (prawnych opiekunów), opiekę nad dziećmi w tym czasie mogą, po
uzgodnieniu z nauczycielem, przejąć ich rodzice (prawni opiekunowie); w przypadku
nieobecności na tych zajęciach lub imprezach rodziców (prawnych opiekunów)
dziecka, opiekę nad nim nadal sprawuje nauczyciel.
9) Po zakończeniu pracy z dziećmi, tj. po zrealizowaniu dziennej liczby godzin pracy
wychowawczo – dydaktycznej, nauczyciel przekazuje dzieci pod opiekę innego
nauczyciela.
10) Podczas godzin pracy z dziećmi, opuszczenie przez nauczyciela powierzonych jego
opiece dzieci, może nastąpić tylko w sytuacjach nagłych, i pod warunkiem
przekazania ich pod opiekę innego nauczyciela; wszystkie inne sytuacje wymagają
wiedzy i zgody dyrektora.
11) W sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego rodzice mają określone przez sąd
rodzinny kontakty z dzieckiem, przedszkole postępuje zgodnie z decyzją sądu, nie
będąc stroną w sprawie; przedszkole ma prawo wystąpić do sądu o ustalenie miejsca
kontaktów rodziców z dzieckiem poza terenem przedszkola.
12) Rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola o wyżej wymienionej
decyzji.
13) Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za jakość opieki nad dziećmi oraz za ich
bezpieczeństwo.
14) Rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego
dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
15) Dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze
– leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające.
16) Przedszkole zapewnia codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to
warunki pogodowe.
17) Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
18) Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne
oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.
2. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
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1) W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel
wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na
1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze
musi być nie mniej niż 2 opiekunów.
2) Osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i
rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel.
3) Każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i
spacerów obowiązującym w przedszkolu.
4) Z w/w regulaminem są zapoznani rodzice.
5) Każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w
niej uczestniczącymi.
6) Każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
7) W trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do
ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci
przed wyjściem w teren;
8) Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez
pracownika przedszkola.
9) Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na
nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci,
nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając
dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora
przedszkola.
10) Teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.
11) Dyrektor raz w roku dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem
bezpieczeństwa.
12) Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§7

1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców
(prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne
bezpieczeństwo:
1) Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek osobiście przyprowadzać i odbierać
dziecko z przedszkola.
2) Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek w szatni przygotować dziecko do
pobytu w przedszkolu, następnie przekazać dziecko bezpośrednio nauczycielowi. Od
momentu przekazania odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi
przedszkole.
3) Rodzice prawni opiekunowie lub osoby upoważnione mają obowiązek odebrać
dziecko bezpośrednio od nauczyciela.
4) W przypadku, gdy rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą osobiście przyprowadzić i
odebrać dziecka z przedszkola, obowiązek ten w zastępstwie rodziców (prawnych
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opiekunów) może przejąć upoważniona przez nich na piśmie osoba, która zapewni
dziecku całkowite bezpieczeństwo.
5) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom) lub
innej upoważnionej osobie, jeżeli w ocenie nauczyciela, osoba odbierająca dziecko z
przedszkola nie jest w stanie zagwarantować mu należytej opieki i bezpieczeństwa lub
istnieje podejrzenie, że pozostaje pod wpływem alkoholu bądź innego środka
odurzającego.
6) W przypadku podjęcia decyzji o nie wydaniu dziecka osobie upoważnionej przez
rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców
(prawnych opiekunów) o tym fakcie; rodzice (prawni opiekunowie) upoważniają inną
osobę do odebrania dziecka lub odbierają je osobiście.
7) W przypadku, gdy nie jest możliwe odebranie dziecka z przedszkola przez rodziców
(prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę nauczyciel powiadamia dyrektora
przedszkola o zaistniałej sytuacji oraz podejmuje czynności związane z przekazaniem
dziecka pod opiekę instytucji, np.; pogotowia opiekuńczego lub izby dziecka.
8) Żądanie rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące nie odbierania dziecka przez
jednego z rodziców (prawnych opiekunów) musi być poświadczone przez orzeczenie
sądowe.
9) Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się w godzinach: od 7.00 do 9.00,
odbieranie w godzinach: od 13.00 do 17.30.
10) W przypadku doraźnego, późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola,
rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek do godziny 9.00 powiadomić o tym
zamiarze nauczyciela, który odpowiedzialny jest za prawidłowe dokumentowanie
frekwencji dziecka oraz jego codzienne zgłaszanie na posiłki w przedszkolu.
11) Nauczyciel może odmówić przyjęcia do grupy dziecka, u którego występują widoczne
objawy chorobowe; nauczyciel może odstąpić od tej decyzji o ile rodzice (prawni
opiekunowie) przedłożą zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe
i może uczęszczać do przedszkola.
12) W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o
tym nauczycielki lub dyrektora placówki, a po każdej chorobie zakaźnej przedłożyć
zaświadczenie od lekarza o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.
13) W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu
nauczycielka zobowiązana jest :
a) udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
b) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
c) powiadomić rodziców dziecka, w razie nieobecności dyrektora,
d) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę oraz sporządzić
notatkę ze zdarzenia.

Rozdział IV
FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI
§8
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1. Rodzice mają prawo do:
1) Uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci.
2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania
ich dzieci.
3) Rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka.
4) Wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych;
5) Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli
na sprawy przedszkola.
6) Zapoznania się z realizowanym programem w danym oddziale.
7) Wyrażania i przekazywania opinii i wniosków na temat pracy przedszkola
dyrektorowi, organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje
przedstawicielstwa, np. radę rodziców.
8) Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.
9) Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
10) Uczestniczenia w spotkaniach grupowych i indywidualnych ze specjalistami.
2. Rodzice mają obowiązek:
1) Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności
dziecka i nie zaniedbywać ich.
2) Starać się wzmacniać wysiłki przedszkola ukierunkowane na wszechstronny rozwój
wychowanków.
3) Dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować nauczyciela
wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka.
4) Angażować się, jako partnerzy, w działania przedszkola, aktywnego udziału w
wyborach i współdziałaniu w radzie rodziców.
5) Informować nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie
i postępy dziecka.
6) Do dnia 1 września rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poinformować na piśmie
dyrektora lub wychowawcę o wszelkich przeciwskazaniach w realizacji zajęć
organizowanych przez przedszkole oraz każdorazowo informować o zmianie tego
stanu.
7) W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie praw rodzicielskich rodzic/prawny
opiekun zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na piśmie dyrektora lub
wychowawcę.
8) Terminowo wnosić opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu wg wysokości i zasad
ustalonych przez organ prowadzący.
9) Przyprowadzać do przedszkola zdrowe dzieci.
10) Przestrzegać czasu pracy przedszkola.
11) Przestrzegać niniejszego statutu.
12) Przestrzegać uchwał rady redy pedagogicznej i rady rodziców.
13) Zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola dzieciom podlegającym
obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
14) Wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
3. Do form współpracy przedszkola z rodzicami należą:
1) Zebrania ogólne i grupowe;
2) Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem,
logopedą, terapeutami.
3) Zajęcia otwarte i warsztaty.
4) Kąciki informacyjne dla rodziców.
5) Imprezy, uroczystości przedszkolne.
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6) Informacje zamieszczane na stronie internetowej przedszkola oraz w szatni
przedszkola.
4. Kontakty z rodzicami maja różnorodny charakter oraz organizowane są w każdym
miesiącu w różnych formach.

Rozdział V
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
§9
1. Statut określa organizację przedszkola tj. liczbę oddziałów, liczbę dzieci, zakres pracy
wychowawczo – dydaktycznej oraz czas trwania zajęć prowadzonych z dziećmi.
§10
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział dzieci w zbliżonym wieku.
2. W organizacji oddziału przedszkolnego uwzględnia się możliwości, potrzeby i
zainteresowania dzieci.
3. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.
4. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli
zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych zadań, a nauczyciele sprawujący opiekę
w danym oddziale przyjmują całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo
dzieci.
5. W zależności od możliwości placówki dyrektor dąży do zapewnienia ciągłości pracy
wychowawczej i jej skuteczności poprzez umożliwienie nauczycielowi prowadzenia
swego oddziału przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
6. Dyrektor może zapewnić rodzicom możliwość wpływania na dobór nauczyciela w danym
oddziale oraz dokonania zmian w miarę możliwości kadrowych i organizacyjnych.
§ 11
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą
programową wychowania przedszkolnego oraz programami wychowania w przedszkolu.
2) Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie
programu dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek
nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
3) Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza jest dokumentowana zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4) Realizacja programu wychowania w przedszkolu odbywa się przez cały czas pobytu
dziecka w przedszkolu.
5) Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w
godzinach od 8:00 do 13:00;
6) W przypadku absencji nauczycieli, małej ilości dzieci, w okresach przedświątecznych,
feryjnych, wakacyjnych, istnieje możliwość łączenia grup.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
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1) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone
nieodpłatne zajęcia dodatkowe.
a) zajęciami dodatkowymi organizowanymi w przedszkolu są bezpłatne zajęcia
dodatkowe, prowadzone przez instruktorów posiadających odpowiednie
kwalifikacje,
b) udział dzieci w zajęciach dodatkowych jest dobrowolną decyzją rodziców
(prawnych opiekunów).
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowych, dostosowany jest do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi:
1) 15 – 20 minut w grupie 3- 4-latków,
2) 25 – 30 minut w grupie 5-6-latków.
4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
§12
1. Przedszkole jest przedszkolem trzy oddziałowym.
§ 13
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym określa
arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz
organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji przedszkola dyrektor określa w szczególności:
1) Liczbę oddziałów.
2) Liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach.
3) Czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów.
4) Liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze.
5) Liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z
informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin
zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
6) Liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych.
7) Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych,
zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności
przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
3. Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola
zaopiniowany
przez
zakładowe
organizacje
związkowe,
w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub
przedszkole.
4. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do
dnia 29 maja danego roku.

str. 16

§14
1. Organizacja czasu pracy przedszkola :
1) Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w
tygodniu, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
2) Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od momentu
otwarcia przedszkola tj. od godz.7 do godz. 17.30.
3) Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem przerw ustalonych
przez organ prowadzący.
4) Przedszkole funkcjonuje w lipcu lub sierpniu w czasie tzw. dyżurów wakacyjnych,
których termin ustala organ prowadzący.
2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i
higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
1) Ramowy rozkład dnia:
7:00 - 8:00
Schodzenie się dzieci. Własna aktywność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań,
wykonywanie zadań indywidualnych, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia i zabawy
ruchowe. Praca indywidualna i zespołowa. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.
8:00 - 8:30
Zabawy indywidualne i zespołowe. Ćwiczenia poranne. Zabawy swobodne. Zabawy przy
muzyce. Zabiegi higieniczne. Czynności porządkowe.
8:30 - 9:00
Śniadanie.
9:00 – 10:00
Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową.
10:00- 10:50
Swobodne i organizowane zabawy z wykorzystaniem zabawek i pomocy dydaktycznych.
10:50 - 11:50
Pobyt w ogrodzie- Swobodne lub organizowane zabawy z wykorzystaniem sprzętu
terenowego i zabawek ogrodowych. Obserwacje otoczenia przyrodniczego.
11:50 - 12:00
Powrót z ogrodu. Czynności samoobsługowe. Zabiegi higieniczne.
12:00 - 12:30
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Obiad
12:30 - 13:00
Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do odpoczynku w I grupie.
13:00 - 14:00
Zajęcia dodatkowe. Słuchanie bajek czytanych przez nauczycielki, swobodne zabawy,
zabawy z udziałem nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
14:00 - 15:00
Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności porządkowe. Podwieczorek.
15:00 - 17:30
Zajęcia dodatkowe. Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe w sali lub w ogrodzie.
Obserwacje przyrodnicze. Zajęcia indywidualne z dziećmi. Ćwiczenia utrwalające
wiadomości z zajęć edukacyjnych. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Prace
porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad
danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań dzieci.
1) Nauczyciele organizują zajęcia programowe codziennie, w każdej grupie wiekowej.
2) Zajęcia zaczynają się po śniadaniu, a ich tematyka kontynuowana jest w ciągu całego
dnia pobytu dzieci w przedszkolu.
§15
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od dnia 1 września danego roku do
dnia 31 sierpnia roku następnego, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ
prowadzący.
2. Na każdy rok szkolny szczegółowo planowane jest funkcjonowanie przedszkola na
podstawie arkusza organizacji przedszkola, przygotowanego przez dyrektora i radę
pedagogiczną, zatwierdzonego każdego roku przez organ prowadzący:
1) Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie przez 5
dni w tygodniu od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17:30.
2) Ustalona przez organ prowadzący przedszkole przerwa wakacyjna trwa od dnia 1 lipca
do dnia 31 sierpnia.
3) Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola:
a) przedszkole pełni dyżury wakacyjne w czasie i terminie ustalonym przez organ
prowadzący przedszkole,
b) w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych w przedszkolu dopuszcza się
możliwość organizacji dyżurów,
c) pozostali nauczyciele wykorzystują urlopy wypoczynkowe lub pozostają do
dyspozycji dyrektora,
d) przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac
poprawiających warunki bezpieczeństwa, prac modernizacyjnych, remontowych
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oraz okresowych czynności, które nie mogą być wykonywane podczas pobytu
dzieci w przedszkolu.
3. Opłaty.
1) Rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszając dziecko do przedszkola biorą na siebie
obowiązek terminowego regulowania należności z tytułu pobytu dziecka w
przedszkolu.
2) Na opłaty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu składają się: opłata za żywienie oraz
dobrowolnie deklarowana składka na fundusz rady rodziców.
3) Maksymalna stawka żywieniowa ustalana jest corocznie przez organ prowadzący.
4) Przedszkole zapewnia w razie potrzeby odpłatne wyżywienie pracowników.
5) Pracownicy przedszkola mogą korzystać z żywienia w przedszkolu wnosząc opłatę w
wysokości ustalonej stawki dziennej zgodnie z odrębnymi przepisami.
6) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za żywienie podlega
zwrotowi lub odliczeniu.
7) Na pierwszym zebraniu dyrektor przedszkola informuje rodziców (prawnych
opiekunów) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w
przedszkolu.
8) Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w formie telefonicznej do
godziny 9 rano.
9) O terminie wpłat oraz numerze rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę
za żywienie, rodzice zostają poinformowani przez dyrektora przedszkola na
pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

Rozdział VI
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
§16
1. Organami przedszkola, są:
1) Dyrektor przedszkola.
2) Rada pedagogiczna.
3) Rada rodziców.
2. Dyrektor przedszkola w szczególności:
1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola i reprezentuje
je na zewnątrz.
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
6) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
7) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia.
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3. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy
wychowanków w przypadkach nie zgłoszenia się dziecka przez dwa miesiące. Skreślenie
następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
5. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom przedszkola.
3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników przedszkola.
6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i
rodzicami.
7. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel przedszkola,
wyznaczony przez organ prowadzący.
§17
1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w przedszkolu.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących
potrzeb.
4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków
rady pedagogicznej.
5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
6. Wszystkie osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać
dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników przedszkola.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z regulaminem rady.
8. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działalności szkoły.
9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) Zatwierdzanie planów pracy przedszkola.
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu
ich projektów przez radę rodziców.
3) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
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4) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy przedszkola.
10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
2) Projekt planu finansowego przedszkola.
3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
4) Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
11. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są
protokołowane.
12. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian oraz
podejmuje uchwały o przyjęciu statutu lub jego zmian zgodnie z aktualnymi przepisami
prawi potrzebami placówki.
13. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na
podstawie odrębnych zapisów zawartych w statucie.

§18
1. W skład rady rodziców wchodzą:
1) Co najmniej 3 przedstawicieli z każdej grupy, wybranych w tajnych wyborach na
zebraniu rodziców wychowanków przedszkola.
2. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. W skład rady rodziców wchodzą członkowie rad oddziałowych, wybrani w tajnym
głosowaniu przez ogół rodziców.
5. Rada rodziców wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i
skarbnika.
6. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną
strukturę i tryb pracy rady.
7. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu
prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
8. Do kompetencji rady rodziców należą w szczególności:
1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego.
2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania.
3) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
9. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
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10. Fundusze te , mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady
rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania
funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie
udzielone przez radę rodziców.
11. Kadencja rady rodziców trwa rok.
§19
1. Zasady współdziałania organów przedszkola:
1) Współdziałanie organów przedszkola ma służyć dobru dzieci, dobru ogółowi
rodziców (prawnych opiekunów) oraz dobru przedszkola.
2) Współdziałanie organów przedszkola powinno odbywać się w kulturalnej atmosferze,
powinno opierać się na wzajemnym zrozumieniu oraz wspólnym dążeniu do celu.
3) Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców współpracują w realizacji zadań
statutowych przedszkola.
4) Poszczególne organy przedszkola przekazują sobie wzajemnie informacje o podjętych
uchwałach dotyczących całokształtu działalności przedszkola.
5) Dyrektor inicjuje pierwsze w roku szkolnym spotkanie wszystkich organów
przedszkola.
6) Spotkania organów przedszkola mogą być inicjowane przez każdy z organów.
7) Dyrektor czuwa nad sprawną wymianą bieżących informacji pomiędzy organami
przedszkola.
8) Dyrektor odpowiada za całokształt działalności przedszkola w tym również za
działanie organów zgodnie z prawem.
2. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami przedszkola przez:
1) Zarządzenie wewnętrzne dyrektora przedszkola.
2) Ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu w pierwszej części budynku
przedszkola.
3) Zebrania rady pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, rodziców z
nauczycielami.
3. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor przedszkola, który:
1) Zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji.
2) Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;
3) Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o
planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach.
4) Organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola.
4. W rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami przedszkola podejmuje się działania
przede wszystkim zmierzające do ich polubownego rozstrzygania w ramach przedszkola.
Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporu nie jest możliwe, wówczas podejmuje się
działania zmierzające do rozstrzygnięcia sporu z udziałem osób trzecich, biorąc pod
uwagę zakres ich kompetencji oraz przedmiot sporu.
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1) W sprawach dotyczących organizacji pracy przedszkola – przedstawiciel organu
prowadzącego i/lub przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2) W sprawach gospodarowania finansami publicznymi – przedstawiciel organu
prowadzącego.
3) W sprawach wychowawczo - dydaktycznych – przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.

Rozdział VII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§20
1. Nauczyciele oraz inni pracownicy przedszkola realizują zadania statutowe przedszkola.
2. Najważniejszym zadaniem wszystkich pracowników jest troska o dobro dziecka, jego
bezpieczeństwo oraz przestrzeganie jego praw.
3. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników,
określają również zakresy czynności przygotowywane zgodnie z regulaminem pracy.
§21

1. Nauczyciele przedszkola:
1) Korzystają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z prawa do ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych, organ prowadzący, jeśli uprawnienia
nauczyciela zostaną naruszone, występuje w jego obronie.
2) Są odpowiedzialni za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem.
3) Otaczają opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola.
4) Zapewniają prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie
najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego
programu wychowania przedszkolnego.
5) Organizują i prowadzą zebrania z rodzicami oraz indywidualne spotkania z rodzicami
6) Doskonalą umiejętności merytoryczne, są odpowiedzialny za jakość swojej pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
7) Biorą aktywny udział we wszystkich zebraniach rad pedagogicznych, udział w
zajęciach otwartych, uczestniczą w konferencjach metodycznych oraz innych formach
doskonalenia wewnętrznego.
8) Biorą aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach
organizowanych w przedszkolu.
9) Przestrzegają dyscypliny pracy.
10) Kierują się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowaniem jego godności
osobistej,.
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11) Dbają o estetykę i wystrój powierzonej sali.
12) Przestrzegają tajemnicy służbowej.
13) Przestrzegają zasad współżycia społecznego i dba o właściwe relacje pracownicze.
14) Prowadzą obserwacje pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do
podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
15) Przekazują na piśmie rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w
szkole do 30 kwietnia danego roku szkolnego.
2. Nauczyciele współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci, tj.:
1) Umożliwiają rodzicom (prawnym opiekunom) przebywanie z dzieckiem w
przedszkolu w okresie adaptacyjnym.
2) Pozyskują od rodziców (prawnych opiekunów) pełną wiedzę o dziecku w celu
zapewnienia mu jak najlepszych warunków do rozwoju.
3) Uzgadniają z rodzicami (prawnymi opiekunami) sposoby oraz kierunki działań w
zakresie wychowania i nauczania ich dziecka.
4) Przekazują rodzicom (prawnym opiekunom) rzetelne informacje o dziecku, jego
zachowaniu i rozwoju.
5) Informują rodziców (prawnych opiekunów) o zadaniach przyjętych do realizacji na
rok szkolny, wynikających z programu wychowania w przedszkolu oraz programów
pomocniczych,.
6) Stwarzają rodzicom (prawnym opiekunom) warunki do obserwowania swojego
dziecka podczas różnorodnych działań w przedszkolu.
7) Przekazują rodzicom (prawnym opiekunom) informacje dotyczące pracy
wychowawczo – dydaktycznej, tj.: realizacji zadań w powołanych zespołach
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Nauczyciele planują, prowadzą oraz monitorują pracę wychowawczo – dydaktyczną i
opiekuńczą, za której jakość ponoszą odpowiedzialność.
1) Opracowują roczny plan pracy przedszkola.
2) Przygotowują miesięczne plany pracy w formie otwartej na propozycje dzieci.
3) Planują dzienną pracę w oparciu o ramowy rozkład dnia.
4) Organizują pracę wychowawczo - dydaktyczną z całą grupą, w zespołach oraz
indywidualną.
5) Systematycznie, estetycznie i poprawnie pod względem merytorycznym dokumentują
pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz pracę pedagogiczną,
6) Dokonują diagnozy dziecka sześcioletniego pod kątem przygotowania do realizacji
obowiązku szkolnego.
4. Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują prowadzone obserwacje.
1) Prowadzą obserwacje pedagogiczne przez cały okres uczęszczania dziecka do
przedszkola.
2) W każdym roku szkolnym sporządzają arkusz obserwacji dziecka – dwukrotnie: w
listopadzie (I semestr) i w maju (II semestr).
3) Na podstawie wyników obserwacji planują i prowadzą z dziećmi pracę indywidualną
oraz grupową.
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4) Dokumentują w karcie obserwacji każdego dziecka obserwacje pedagogiczne
prowadzone w ciągu roku szkolnego.
5. Są członkami zespołów powołanych do koordynowania pomocy psychologicznopedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby i zalecenia.
1) Konsultują z psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami swoje spostrzeżenia
dotyczące zachowania i rozwoju dzieci.
2) Wspólnie ze specjalistami ustalają zakres pracy specjalistycznej i pedagogicznej z
dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.
3) Pośredniczą w kontaktach rodziców (prawnych opiekunów) ze specjalistami.
§22
1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci.
2) Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i
nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej
zaburzeń.
3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci.
4) Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.
5) Prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie
współpracy w celu ujednolicenia terapii.
6) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
7) Przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy.
8) Dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym
zajęć specjalistycznych.
9) Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami.
10) Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.
§23
1. Do zadań innych pracowników przedszkola należy w szczególności:
1) Sekretarz przedszkola:
a) prowadzi sprawy administracyjno – gospodarcze przedszkola, finansowe w
zakresie ustalonym przez dyrektora,
b) prowadzi bezpośredni nadzór nad pracownikami kuchni i innymi pracownikami
obsługi,
c) odpowiedzialny jest za systematyczne zaopatrywanie placówki we wszystkie
artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
d) odpowiedzialny jest za przyjmowanie od rodziców opłat za przedszkole,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

e) organizuje żywienie w placówce zgodnie z normami żywienia dzieci.
Pomoc nauczyciela pomaga nauczycielom w sprawowaniu opieki nad dziećmi, w
każdej sytuacji w ciągu dnia; pomaga dzieciom w czynnościach higienicznych i
samoobsługowych, uczestniczy w przygotowaniach do zajęć i zabaw oraz w ich
przebiegu, przebywa z dziećmi w grupie. Pomoc nauczyciela wspólnie z
nauczycielami zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do zabaw i zajęć w
przedszkolu oraz poza przedszkolem.
Woźna przedszkola współpracuje z nauczycielami w grupie, w razie potrzeby pomaga
podczas zajęć z dziećmi; utrzymuje w należytym stanie sanitarno – porządkowym salę
dziecięcą, sanitariaty oraz pomieszczenia, za które jest odpowiedzialna, przygotowuje
salę do posiłków i odpoczynku dzieci oraz porządkuje po posiłkach i odpoczynku,
pomaga dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych. W sposób
estetyczny podaje dzieciom posiłki. Woźna pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa i
opieki nad dziećmi podczas spacerów, wycieczek, imprez przedszkolnych. Woźna
wspólnie z nauczycielami zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do zabaw i zajęć w
przedszkolu oraz poza przedszkolem. Pełniąc dyżur w szatni czuwa nad
bezpieczeństwem dzieci.
Kucharka organizuje pracę w pionie żywienia; opracowuje jadłospisy, odpowiada za
przygotowanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi i zasadami higieny,
odpowiada za smak i estetyczny wygląd przygotowywanych posiłków, wydaje
wyporcjowane (zgodnie z normami wagowymi) posiłki z kuchni o ustalonych
godzinach, zabezpiecza próbki żywieniowe dla potrzeb sanitarnych. Kucharka
odpowiada za czystość i higienę pracy w pionie żywienia oraz za realizację zaleceń
sanitarnych.
Pomoc kucharki uczestniczy we wszystkich pracach w pionie żywienia; pomaga
kucharce w przygotowywaniu posiłków, utrzymuje w czystości, ładzie i porządku
pomieszczenia należące do pionu żywienia, sprzęt i narzędzia pracy.
Pracownik gospodarczy codziennie dokonuje przeglądu ogrodu przedszkolnego pod
kątem bezpieczeństwa dzieci, utrzymuje w czystości ogród przedszkolny oraz taras,
prowadzi konserwację sprzętu ogrodowego, pielęgnuje zieleń w ogrodzie, dba o
mienie przedszkola oraz zabezpiecza je po zakończonej pracy, utrzymuje w czystości
pomieszczenia piwniczne, dokonuje doraźnych zakupów. Pełniąc dyżur w szatni
czuwa nad bezpieczeństwem dzieci.
Sekretarka prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników, prowadzi podręczne
archiwum placówki, przygotowuje projekty planów urlopów pracowników obsługi i
administracji, prowadzi ewidencję zwolnień lekarskich.
Pracownicy obsługi przedszkola mają obowiązek:
a) informować o zauważonych zagrożeniach, niebezpiecznych sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu dzieci
b) wspomagać nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem
dzieci.
c) udzielać pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.
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Rozdział VIII
WYCHOWANKOWIE
§24
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest
realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
2. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie
wychowania przedszkolnego.
3. W przedszkolu jest 75 miejsc.
4. Dzieci w wieku 6 lat odbywają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,.
1) Rodzice
dziecka
podlegającego
obowiązkowi
rocznego
przygotowania
przedszkolnego są zobowiązani do:
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego,
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
c) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego
obowiązku.
2) Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez
dziecko należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko
mieszka.
3) Dzieci przyjęte do przedszkola w celu realizacji obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia
uczęszczanie do przedszkola, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym. Szczegółowe zasady regulują odrębne przepisy.
§25
1. Prawa i obowiązki dzieci.
1) Dziecko ma prawo do :
a) własnego zdania i wyrażania go,
b) proszenia o to czego potrzebuje, jednak nie wymuszania tego,
c) wyboru własnej aktywności,
d) postępowania zgodnie z własną logiką,
e) podejmowania decyzji i doświadczania ich konsekwencji,
f) zmiany własnego zdania,
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g)
h)
i)
j)
k)
l)

odnoszenia sukcesów,
popełniania błędów i uczenia się ich naprawiać,
zdobywania wiedzy, uczenia się i doświadczania,
ma prawo nie wiedzieć, nie rozumieć, nie znać,
swojej prywatności, samotności - jeśli tego potrzebuje,
właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i
dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
m) poszanowania jego godności osobistej;
n) życzliwego i podmiotowego traktowania;
o) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź
psychicznej;
p) akceptacji jego osoby;
q) różnorodności doświadczeń;
r) wypoczynku, kiedy jest zmęczone;
s) prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole;
t) korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na
stanie przedszkola.
2) Dziecko ma obowiązek:
a) przestrzegać zasad Kodeksu Przedszkolaka,
b) szanować mienie w przedszkolu,
c) stosować się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli
dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej,
d) postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i współżycia w grupie
rówieśniczej,
e) w kontaktach z rówieśnikami szanować prawa innych dzieci,
f) szanować własność wspólną i osobistą,
g) szanować pracę własną oraz pracę innych,
h) w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi posługiwać się ogólnie przyjętymi
zwrotami grzecznościowymi.
§26
1. Warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo:
1) Wszyscy pracownicy przedszkola tworzą bezpieczne dla dzieci warunki pobytu w
przedszkolu oraz czuwają nad ich bezpieczeństwem.
2) Wszyscy rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszając dziecko do przedszkola przyjmują
na siebie obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w
przedszkolu.
3) Rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą przyprowadzać do przedszkola dzieci
chorych, z temperaturą oraz dzieci, które mają czasowo ograniczoną sprawność
fizyczną, w przypadku stwierdzenia temperatury zawsze powiadomieni rodzice
zabierają dziecko z przedszkola.
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4) Po odebraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) nie
mogą pozostawać z dzieckiem na terenie ogrodu, ponieważ utrudnia to nauczycielom
sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem dzieci.
5) Podczas imprez i zajęć organizowanych wspólnie dla dzieci i ich rodziców (prawnych
opiekunów) opiekę nad dziećmi w tym czasie przejmują rodzice (prawni
opiekunowie); w przypadku nieobecności w tym czasie rodziców (prawnych
opiekunów) dziecka, opiekę nad nim nadal sprawuje nauczyciel.
6) W przedszkolu organizowane są dla dzieci różnorodne zajęcia z zakresu zdrowia i
bezpieczeństwa.
7) Wszystkie zajęcia prowadzone poza terenem przedszkola organizowane są zgodnie z
regulaminem wyjść i wycieczek.
8) W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków, wyjątek stanowią szczególne
okoliczności. W takim przypadku na prośbę rodziców ustalany jest indywidualnie
kontrakt. Rodzice są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, które
zawiera nazwę leku oraz sposób jego podania i dawkowanie.
9) Dzieci korzystają z pobytu w przedszkolu w godzinach jego pracy.
2. Dyrektor przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej może skreślić dziecko z
listy wychowanków w następującym przypadku:
1) Po długotrwałej, nie zgłoszonej dyrektorowi przedszkola, minimum dwumiesięcznej
nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
rodziców (prawnych opiekunów) o podjętej przez radę pedagogiczną decyzji.
3. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§27
1. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
2. Obsługa finansowo - księgowa przedszkola jest wykonywana przez Dzielnicowe Biuro
Finansów Oświaty dla dzielnicy Śródmieście.
3. Zakres i zasady obsługi określa porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem przedszkola i
dyrektorem DBFOŚ.
4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola przedszkole może współpracować
z placówkami kultury i fundacjami.
6. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) Umieszczenie statutu w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) Umieszczenie statutu na stronie przedszkola www.przedszkole2.waw.pl,
3) Udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora przedszkola.
7. Niniejszy Statut został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej
w dniu 22.11.2017 r

str. 29

8. Traci moc Statut Przedszkola uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu
30.08.2016 r.
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