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STATUT 

Publicznego Przedszkola im. J. Brzechwy w Ujeździe 

 

Podstawy prawne 

Niniejszy Statut Przedszkola, zwany dalej Statutem opracowany został w oparciu  

o następujące przepisy: 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku Art. 72 - prawa dziecka 

(Dz. U. Nr 97 z 1978 r. poz. 483). 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1379 ze zmianami). 

3. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59).  

6. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. nr 0 poz. 23).  

7. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 

listopada 1989r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526). 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 2001 r. poz. 624 ze 

zmianami). 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649). 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu miarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz.356) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113). 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach (Dz. U. z  7  maja 2013 r. 

poz. 532). 

13. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003 r. 

poz. 69 ze zmianami).  

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270). 
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15. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia 

działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. 

U. 2002 nr 56 poz. 506 ze zmianami). 

16. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej 

się językiem regionalnym (Dz. U. 2014 r. poz. 263). 

17. Art. 10 i 11 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 

r. poz. 594, ze zmianami). 

 

ROZDZIAŁ I 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Nazwa przedszkola: Publiczne Przedszkole w Ujeździe. 

2. Przedszkole nosi imię: Jana Brzechwy. 

3. Siedzibą przedszkola jest budynek położony w: Ujeździe  przy ul. Strzeleckiej 

8 oraz oddział zamiejscowy w Starym Ujeździe przy ul. Głównej 28. 

4. Przedszkole jest placówką publiczną, która: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 

2) prowadzi oddziały ogólnodostępne;  

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności;  

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach;  

5) zapewnia realizację obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

5. Na pieczęciach używana jest nazwa: Publiczne Przedszkole im. Jana 

Brzechwy ul. Strzelecka 8, 47-143 Ujazd  

6. Organem prowadzącym przedszkole jest: Gmina Ujazd 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Opolski Kurator Oświaty 

w Opolu. 
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ROZDZIAŁ 2 

§ 2. 

Cele i zadania przedszkola  

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju 

dziecka. 

2. Wsparcie całościowego rozwoju dziecka przedszkole realizuje przez proces 

opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. 

3. Przedszkole przez proces opieki, wychowania i nauczania – umożliwia 

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 

4. Efektem wsparcia całościowego rozwoju dziecka w przedszkolu jest 

osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie 

edukacji. 

5. Przedszkole zapewnia: 

1) Wspieranie aktywności dziecka w wielu kierunkach organizując 

warunki sprzyjające 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, która  podnosi poziom 

integracji sensorycznej i umiejętności korzystania 

z rozwijających się procesów poznawczych. 

4) Zapewnienie organizacji warunków, które  sprzyjają nabywaniu 

przez dzieci doświadczeń umożliwiających im ciągłość 

procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się 

w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór 

treści dostosowanych 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. 
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7) Tworzenie sytuacji, które sprzyjają 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 

z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się 

w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających 

treści dostosowanych do intelektualnych możliwości 

i oczekiwań rozwojowych dzieci. 

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość 

dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu 

sfer aktywności dzieci: 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, dostosowanych do etapu rozwoju dziecka. 

11) Tworzenie warunków, które umożliwiają bezpieczną, 

samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, 

konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

zaplanowanego 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 

wspierających 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. 
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15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się 

dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko 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. 

 

§ 3. 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i stałą opiekę pedagogiczną. 

2. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem dzieci pozostają pod 

opieką nauczyciela, który odpowiada za ich bezpieczeństwo.  

3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej i wychowawczej i związanej 

z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela lub 

woźna oddziałowa.  

4. Dzieci w najmłodszej grupie mają zapewnioną pomoc wychowawczą.  

5. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani 

psychicznej. 

6. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w czasie zajęć 

w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, 

wycieczki).  

7. Podczas spacerów i zajęć poza terenem przedszkola nauczyciela wspomaga 

pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa, opiekunami podczas spacerów 

i wycieczek mogą być: nauczyciel przedszkola, rodzic lub opiekun dziecka, 

oraz inny pracownik przedszkola.  

8. W trakcie wycieczek i zajęć poza miejscowość przedszkola zapewnia się 

opiekę, co najmniej 1 osoby dorosłej na 10 wychowanków, podczas spaceru 

1 osoby dorosłej na 15 wychowanków.  

9. Organizację i przebieg wycieczek określają odrębne przepisy. 

10.  W sprawie opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez 

rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania 

dzieci z przedszkola. 

11. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby pełnoletnie upoważnione na 

piśmie przez rodziców bądź opiekunów, zapewniające pełne bezpieczeństwo.  
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12. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę 

nauczyciela lub woźnej oddziałowej.  

13. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.  

14. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców 

muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.  

15. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub 

osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub 

narkotyków dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.  

16. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa nauczyciel może odmówić przyjęcia 

chorego dziecka do przedszkola.  

17. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor 

informuje rodziców/prawnych opiekunów o jego stanie, a rodzice/prawni 

opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka 

z przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej.  

18. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, 

jak również podawane lekarstwa, poza udzielaniem pomocy w nagłych 

wypadkach.  

19. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej 

interwencji lekarskiej nauczyciel lub dyrektor zobowiązani są do podjęcia 

działań pomocy przed-medycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz 

wezwania karetki pogotowia ratunkowego z równoczesnym zawiadomieniem 

rodziców/ opiekunów prawnych.  

§ 4. 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych dzieci, wynikających z: 

1) wybitnych uzdolnień, 

2) niepełnosprawności, 

3) niedostosowania społecznego; 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

5) specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) zaburzeń komunikacji językowej, 

7) choroby przewlekłej, 

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

9) z niepowodzeń edukacyjnych, 

10) zaniedbań środowiskowych, 

11) trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska edukacyjnego, 

12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi. 
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2. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, 

ich rodzicom i nauczycielom. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu 

i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych i rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych 

w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora. 

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, 

nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści. 

8. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z: 

1) rodzicami dzieci, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi przedszkolami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny i dzieci. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) rodziców dziecka, 

2) nauczyciela-wychowawcy, 

3) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych; 

3) wczesnego wspomagania dziecka. 

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów 

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów szkoleniowych. 

  

§ 5. 

1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka  mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju 

dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki. 

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci może być organizowane 

w przedszkolu  jeżeli ma ono możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności 

dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia 

wczesnego wspomagania. 
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3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez 

dyrektora przedszkola. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające 

przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju 

psychoruchowym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) Ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka,   kierunków i harmonogramu działań w zakresie 

wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka; 

2) Nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem 

pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku terapii lub innych form 

pomocy, stosownie do jego potrzeb; 

3) Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego 

programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań 

wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, 

koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem 

oraz oceniania postępów dziecka; 

4) Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, 

wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego 

wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz 

planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. 

5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze do 

8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb 

dziecka. 

6. Zadania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, są realizowane we współpracy z: 

1) Rodzicami; 

2) Nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola; 

3) Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami  

specjalistycznymi. 

§ 6. 

1. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną obejmującą wszystkie 

lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole lub grupę. 

2. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez dyrektora 

odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do 

realizacji planowanych działań innowacyjnych. 

3. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje rada 

pedagogiczna. 

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 
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1) Zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji. 

2) Opinii rady rodziców; 

3) Pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej 

prowadzenie w przedszkolu, w przypadku, gdy założenia innowacji nie 

były wcześniej opublikowane. 

5. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

6. Innowacje wymagające przyznania placówce dodatkowych środków 

budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący   

przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

 

ROZDZIAŁ 3 

Organy przedszkola 

§ 7. 

1. Organami przedszkola są:  

1) Dyrektor Przedszkola;  

2) Rada Pedagogiczna;  

3) Rada Rodziców.  

2. Organy szkoły działają na podstawie przepisów Ustawy Prawo Oświatowe. 

§ 8. 

Dyrektor Przedszkola 

1. Dyrektor Przedszkola w szczególności: 

1) kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz; 

2) jest odpowiedzialny  w szczególności za dydaktyczny i wychowawczy 

poziom przedszkola;  

3) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania pro-zdrowotne; 

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

6) realizuje zarządzenia organów nadzorujących przedszkole; 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola 

zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola; 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 
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9) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu 

zawodowym; 

10) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

12) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

13) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola; 

14) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

wczesnego wspomagania dziecka; 

15) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką, lekarzem i lekarzem 

dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, 

w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej 

realizacji tej opieki. 

2. Dyrektor przedszkola, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu 

opinii rady rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu 

pedagogicznego w przedszkolu, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego 

eksperymentu. 

3. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych 

w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.  

4. 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. 

5. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje radą 

pedagogiczną i rodzicami. 

6. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor. 

7. Dyrektor Przedszkola powierza i odwołuje nauczyciela ze stanowiska 

wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organu 

prowadzącego.  

8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora kieruje bieżącymi 

sprawami przedszkola, a w szczególności:  

1) zastępuje dyrektora w razie jego nieobecności;  

2) prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami;  
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3) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym;  

4) występuje do dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród i kar 

porządkowych;  

5) współpracuje z rodzicami w celu rozwiązania problemów wychowawczych  

i organizacyjnych;  

6) ma prawo do używania pieczęci: WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA  oraz 

podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań 

i kompetencji.  

§ 9. 

Rada pedagogiczna  

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji 

jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: 

1) dyrektor przedszkola; 

2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.  

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 

pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej placówki. 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu 

prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

7. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola. 

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola. 

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
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1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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. 

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, o których mowa 

w ust. 7 niezgodnych z przepisami prawa. 

11. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

12. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 

przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

13. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian 

i podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu przedszkola albo zmian 

w statucie. 

14. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu. 

15. W przypadku określonym w ust. 14, organ uprawniony do odwołania jest 

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku 

radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

16. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

17. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

18. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

19. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie 

ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników przedszkola. 

 

§ 10. 

Rada Rodziców  

1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci. 

2. W skład rad rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rady oddziałowej, wybrany 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału; 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności: 
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1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa 

w ust. 2, oraz 

3) przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do rady 

rodziców przedszkola. 

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres 

współpracy. 

6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. 

7. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust 8, należy: 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania przedszkola; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 

przedszkola. 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. 

9. Fundusze, o których mowa w ust. 9, 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. 

Zasady współdziałania organów przedszkola 

1. Organy przedszkola współpracują ze sobą:  

1) dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania 

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji 

określanych ustawą i zawartych w statucie przedszkola;  

2) zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą.  

2. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach opieki i kształcenia 

dzieci: 

1)  nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają 

rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania 

i rozwoju; 

2) zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę 

potrzeb bieżących; 

3) współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie 

jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz 

podnoszenie poziomu placówki.  
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3. Co najmniej dwa razy w roku organizowane są zebrania dla rodziców, podczas 

których rodzic uzyskuje od wychowawcy informacje dotyczące dziecka, jego 

zachowania  

i rozwoju. 

§ 12. 

Zasady rozwiązywania konfliktów między organami przedszkola 

1. Rozwiązywanie problemów i sporów wewnątrz organów i pomiędzy nimi 

zachodzi  

w następujący sposób: 

1) problemy i spory wewnętrzne w ramach organu załatwia zarząd 

organu; 

2) w dalszej kolejności zebranie ogólne. 

2. Problemy i spory między organami rozwiązuje się następująco: 

1) negocjacje między zarządami tych organów na wspólnym 

posiedzeniu zarządu ze spisaniem protokołu uzgodnień;  

2) rozwiązanie sporu na zebraniu z udziałem dyrektora przedszkola, 

ze spisaniem protokołu uzgodnień;  

3) zwrócenie się o pomoc do organu prowadzącego o udział 

w negocjacjach;  

4) zwołanie zebrań ogólnych z wnioskiem dyrektora o rozwiązanie 

i zmianę zarządów tych organów. 

 

ROZDZIAŁ 4 

§ 13. 

Organizacja przedszkola 

1. Rok szkolny w przedszkolu trwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej. 

2. W  oddziałach przedszkolnych są realizowane programy wychowania przedszkolnego 

uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

3. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych wynosi nie więcej niż 25. Oddział 

przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, 

zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności. 

4. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki 

w oddziałach przedszkolnych trwa 60 minut.  

5. Czas prowadzonych zajęć w oddziałach przedszkolnych jest dostosowany do 

możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w oddziałach 
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przedszkolnych zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych wynosi:  

1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;  

2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut. 

6. Oddziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw 

ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora i rady 

rodziców.  

7. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli 

zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz 

z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.  

8. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej ten sam nauczyciel opiekuje się danym oddziałem do czasu 

zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego 

oddziału.  

9. Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia 

ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, 

zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz 

oczekiwań rodziców.  

10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym 

powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału 

szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

11. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku 

w oddziałach przedszkolnych, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół 

nauczycieli program wychowania przedszkolnego. 

12. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego 

stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.  

13. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego.  

14. W oddziałach przedszkolnych organizuje się zajęcia dodatkowe 

z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.  

15. Dziecko powinno być przyprowadzone i odebrane z oddziału przedszkolnego 

przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę o pełnej 

zdolności prawnej. Podstawą do odbierania dzieci z przedszkola jest 

oświadczenie rodziców upoważniające osoby do odbioru dziecka. 

16. Dzieci przebywające w oddziałach przedszkolnych od godz.6.30 do 8.00 mają 

zapewnioną opiekę jednego nauczyciela. Od godz.8.00 pozostają pod opieką 

nauczycieli zgodnie z podziałem na grupy i projektem organizacyjnym 

w oddziałach przedszkolnych. 

17. Arkusz organizacji Przedszkola określa także szczegółową organizację 

nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych, 

a w szczególności: 

 1) liczbę oddziałów przedszkolnych; 
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 2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych; 

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka 

mniejszości; 

 etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są prowadzone w oddziale 

 przedszkolnym; 

 4) czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych; 

 5) liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczbę etatów 

 przeliczeniowych tych pracowników; 

6) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze,  wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego 

i kwalifikacjach oraz liczbę godzin  zajęć prowadzonych przez 

poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych 

nauczycieli;  

 7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących 

 stanowiska kierownicze, oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników; 

8) 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, wczesnego wspomagania. 

18. Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, w którym realizuje się 5-godzinną 

podstawę programową określoną w karcie zapisu dziecka do przedszkola jest 

nieodpłatny. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8.00 – 

13.00. 

19. Każdą następną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu rodzice opłacają 

w wysokości ustalonej w Uchwale Rady Gminy – w oparciu o wypełnione 

deklaracje. Opłata ta nie może być wyższa niż 1 zł. za godzinę.  

20. Organ prowadzący zwalnia rodziców w całości lub w części z opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego, na warunkach określonych przez 

radę gminy. Organ prowadzący może upoważnić do udzielania tych zwolnień 

dyrektora przedszkola. 

21. Organ prowadzący, może na wniosek rodziców zwolnić z opłat za świadczenia 

wykraczające poza podstawę programową dzieci objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju. 

22. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub prawnych 

opiekunów. Stawkę żywieniową ustala dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym. W czasie absencji dziecka lub rezygnacji z żywienia od kosztów 

pobytu dziecka w przedszkolu odlicza się koszty posiłków pod warunkiem 

zgłoszenia przez rodzica nieobecności dziecka, z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

 

§ 14. 

1. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych 

wypadków na koszt i na wniosek rodziców. 
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2. Firma ubezpieczeniowa wybierana jest przez Radę Rodziców.  

ROZDZIAŁ 5 

§ 15. 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych 

i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa 

w ust.1 określają odrębne przepisy (KN i KP). 

3. Zakresy obowiązków intendentki, kucharki, pomocy kuchennej, woźnej 

oddziałowej  

i pomocy nauczyciela zostały zawarte w indywidualnych przydziałach 

czynności, które stanowią odrębne dokumenty. 

4. Liczbę pracowników przedszkola ustala organ prowadzący przedszkole 

w zależności od stopnia organizacji i potrzeb placówki.  

§ 16. 

Zadania nauczycieli-wychowawców  

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, którzy są wychowawcami.  

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, 

jest odpowiedzialny, za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece dzieci. 

3.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za:  

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;  

2) przedstawienie rodzicom pisemnej informacji o gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole do dnia 30 kwietnia;  

3) tworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój dzieci, ich 

zdolności i zainteresowania;  

4) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej;  

5) współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną; 

6) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci; 

7) przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż.; 

8) przestrzeganie Regulaminu Pracy, innych regulaminów oraz procedur 

ustalonych w placówce; 
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9) Dostosowywanie treści, form i metod pracy do zdiagnozowanych 

potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. 

4. Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających 

na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

dokumentowanie tych obserwacji.  

5. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie 

I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest 

zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: 

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia 

nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, 

odpowiednio do potrzeb, wspomagać;  

2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu 

wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany 

w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;  

3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której 

zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy 

związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony dyrektora oraz rady pedagogicznej, a także ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych 

i naukowych. 

7.  W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:  

1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych 

i kształcących realizowanych w przedszkolu;  

2) zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka 

określonych tam wiadomości i umiejętności;  

3) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także 

włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci 

i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają  w czasie rozmów 

indywidualnych; 

4) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, 

np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci. 
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ROZDZIAŁ 6 

§ 17. 

Wychowankowie przedszkola 

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. 

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 

powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym 

może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

4. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze 

gminy. 

5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość.  

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu 

w oddziałach przedszkolnych nadal są wolne miejsca, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez 

organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej 

realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której 

rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić 

obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb 

społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów. 
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8. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 

6, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym 

każde kryterium może mieć różną wartość. 

9. Organ prowadzący do końca stycznia każdego roku określa wzór wniosku 

lub wzór zgłoszenia oraz elementy wniosku o przyjęcie dziecka do oddziałów 

przedszkolnych. 

10. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych przeprowadza się 

co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca. 

11. Rodzice dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych corocznie składają 

na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w terminie 7 dni 

poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

12. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne. 

13. Obowiązek, o którym mowa w ust. 12, rozpoczyna się z początkiem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna 

się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym 

dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. 

14. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania 

przedszkolnego są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 

oddziału przedszkolnego; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, 

dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka, o realizacji 

tego obowiązku; 

4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu 

na spełnianie przez dziecko obowiązku przygotowania 

przedszkolnego w innych formach. 

15. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na 

spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym. 

16. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo 

w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

1) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej; 



Strona 21 z 23 

 

2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków 

umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej 

w oddziałach przedszkolnych; 

3) Przepisów ust. 18 pkt 1 i pkt 2 nie stosuje się w przypadku 

wydawania zezwolenia dla dzieci posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym. 

17. Niespełnianie obowiązku rocznego wychowania przedszkolnego podlega 

egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

18. Przez niespełnienie obowiązku rocznego wychowania przedszkolnego należy 

rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na 

co najmniej 50% dni zajęć w oddziałach przedszkolnych. 

§ 18. 

1. Dziecko ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo 

– dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;  

2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej 

bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności 

osobistej; 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo 

– dydaktycznym; 

4) akceptacji jego osoby; 

5) różnorodności doświadczeń; 

6) prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole; 

7) korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych 

znajdujących się na stanie przedszkola. 

ROZDZIAŁ 7 

§ 19. 

Rodzice 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania 

przedszkolnego są obowiązani do: 

1) Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 

przedszkola; 

2) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 
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3) Poinformowania, w terminie do dnia 30 września, dyrektora szkoły 

podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka, o realizacji przez 

dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

w przedszkolu; 

4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na 

spełnianie przez dziecko obowiązku przygotowania przedszkolnego 

w innych formach. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1) Przyprowadzanie dziecka zdrowego, a w przypadku otrzymania 

informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu, 

niezwłoczne odebranie dziecka. 

2) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, 

niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach 

zakaźnych. 

3) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez 

rodziców/prawnych opiekunów lub przez upoważnione przez 

rodziców/prawnych opiekunów osoby dorosłe, zapewniające dziecku 

pełne bezpieczeństwo. 

4) Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty i przybory. 

5) Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. 

§ 20. 

Uprawnienia Rodziców 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) Systematycznej informacji o zadaniach wychowawczych 

i kształcących  realizowanych w przedszkolu; 

2) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o sukcesach i kłopotach 

swojego dziecka; 

3) Włączania się do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka 

i łagodzenia trudności, na jakie natrafia; 

4) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli na temat 

występowania trudności wychowawczych oraz eliminowaniu ich 

przyczyn za pomocą określonych metod udzielania dziecku pomocy; 

5) Współdecydowania w sprawach przedszkola, np. do wspólnego 

organizowania wydarzeń, uroczystości, itp., w których biorą udział 

dzieci; 

6) Wspierania przedszkola we wszelkich formach jego działalności; 
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7) Wyrażania i przekazywania opinii z obserwacji pracy przedszkola. 

ROZDZIAŁ 8 

§ 21. 

Przepisy końcowe 

Przedszkole nie używa pieczęci urzędowej. 

§ 22. 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, której rodzaj i prowadzenie 

określają odrębne przepisy. 

§ 23. 

Zasady prowadzenia przez przedszkole gospodarki finansowej i materiałowej 

określają odrębne przepisy. 

§ 24. 

W sprawach nieujętych w statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

 

 

 

 


