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ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 
 

§1 

 

Nazwa przedszkola: 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w IZDEBNIE 

 

§2 

 

Przedszkole posługuje się pieczęcią o treści: 

Zespół Szkół 

Publiczne Przedszkole w Izdebnie 

08-450 Łaskarzew 

 

§3 

 

 Organem prowadzącym przedszkole jest 

Gmina Łaskarzew 

 

§4 

 

Siedziba organu prowadzącego: 

Urząd Gminy Łaskarzew 

Ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 

08-450 Łaskarzew 

 

§5 

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest 

Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Siedlcach 
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§6 

 

 Siedziba przedszkola 

Izdebno 1 

08-450 Łaskarzew 

 

 

§7 

 

1. Przedszkole jest placówką publiczną, która: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego; 

2) realizuje podstawę programową w godzinach od 8.00 do 13.00; 

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 

według regulaminu rekrutacji do przedszkola; 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 
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ROZDZIAŁ 2 

Cele i zadania przedszkola 
 

§8 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty,  

w Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydawanych na ich podstawie,  

a w szczególności w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

 

 

§9 

 

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest proces 

opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, który wspiera całościowy rozwój 

dziecka. Umożliwić ma on dziecku:  

1) odkrywanie własnych możliwości i sensu działania;  

2) gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna;  

3) osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

 

 

§10 

 

1. Do zadań przedszkola wynikających m.in. z podstawy programowej należy: 

1) organizacja warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, 

emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka w celu 

wspierania jego wielokierunkowej aktywności; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) organizacja warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwią im ciągłość procesów adaptacji; 

4) zapewnienie pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 

wolniejszy lub przyspieszony; 

5) podnoszenie poziomu integracji sensorycznej i umiejętności korzystania  

z rozwijających się procesów poznawczych poprzez wspieranie aktywności 

dziecka; 

6) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata; 
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7) indywidualna praca z wychowankiem poprzez dobór treści adekwatnych                      

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

8) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka                           

oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

9) rozwijanie pozytywnych nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, 

dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo  

w ruchu drogowym.; 

10) wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka – przygotowanie do rozumienia 

emocji i uczuć własnych i innych ludzi; 

11) dbanie o rozwój psychiczny dziecka poprzez wykorzystanie sytuacji 

naturalnych w przedszkolu lub sytuacji zadaniowych, z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka; 

12) rozwijanie wrażliwości dziecka, w tym wrażliwości estetycznej, w odniesieniu 

do różnych sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, 

ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

13) tworzenie warunków pozwalających na samodzielną i bezpieczną eksplorację 

przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego; 

14) umożliwianie dziecku samodzielnej i bezpiecznej eksploracji elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania oraz prezentowania wytworów swojej pracy; 

15) tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka poprzez 

współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości. Wspólne kreowanie 

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 tych wartości; 

16) 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; 

17) wspieranie osiągnięcia gotowości szkolnej poprzez wspieranie rozwoju 

mechanizmów uczenia się;                                                                                                                                                                           

18) budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym i chęci 

poznawania innych kultur. Zorganizowanie w ramach podstawy programowej zajęć 

z języka obcego nowożytnego; 
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19) umożliwienie dziecku podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

20) organizowanie za zgodą rodziców nieodpłatnych lekcji religii; 

21) organizowanie zajęć dodatkowych na wniosek i w porozumieniu z rodzicami; 

22) organizowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, odpowiednio do jego 

potrzeb oraz możliwości przedszkola; 

23) udzielanie dzieciom za zgodą rodziców pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

według obowiązujących przepisów; 

24) obserwowanie i diagnozowanie rozwoju wychowanków; 

25) pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców; 

26) zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu                                       

w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów bhp i ppoż oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem 

wyjść i wycieczek; 

27) prowadzenie działania prozdrowotnego i proekologicznego; 

28) umożliwienie spożywania przez dzieci posiłków zgodnie z zasadami żywienia                    

oraz możliwościami technicznymi; 

29) zapewnienie higienicznych warunków przedszkolakom. 
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ROZDZIAŁ 3 

Sposób realizacji zadań przedszkola 
 

§11 

1. Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest  

w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego                                     

dla poszczególnych grup, uwzględniające podstawę programową. 

2. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród 

programów dostępnych lub: 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi 

zmianami. 

3. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola. 

 

§12 

1. Dyrektor przedszkola w ramach prawidłowej organizacji pracy przedszkola 

decyduje o ciągłości pracy nauczycieli w danej grupie dzieci. 

2. Ze względu na prawidłową organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać 

przesunięty do pracy w innej grupie. 

3. Decyzję ostateczną w zakresie organizacji pracy oraz organizacji pracy grup 

przedszkolnych w roku szkolnym podejmuje dyrektor. 

§13 

1. Przedszkole dba o zdrowy rozwój swojego wychowanka poprzez: 

1) kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych: 

a) codzienną naukę samodzielnego i prawidłowego wykonywania czynności 

higienicznych, 

b) kontrolowanie przez dzieci swojej czystości i wyglądu, 

c) wdrażanie do dbałości o czystość miejsca zabawy i zabawek, 
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d) hartowanie organizmów na świeżym powietrzu przez cały rok szkolny, 

e) uwzględnianie w ramowych planach dnia relaksacji i odpoczynku dzieci; 

2) propagowanie zdrowego stylu życia (fizycznego i psychicznego): 

a) prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych w sali i na świeżym 

powietrzu, 

b) dbanie o rozwój moralny i emocjonalny dzieci, 

c) przestrzeganie zasady „mówimy umiarkowanym głosem”, 

d) współpraca z pielęgniarką i poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 

3) wprowadzenie i przestrzeganie zasad współżycia w grupie i norm społecznych                   

w celu bezpiecznej zabawy w przedszkolu; 

4) poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego, numerów alarmowych i zasad 

korzystania z nich oraz zagrożeń wynikających np. z kontaktów ze szkodliwymi 

roślinami i zwierzętami, z obcymi ludźmi, z różnych zjawisk atmosferycznych,               

z nieprawidłowego korzystania  z przyborów szkolnych; 

5) wdrażanie do zdrowego odżywiania; 

6) kształtowanie dbania o środowisko (edukacja ekologiczna); 

7) wspomaganie rozwoju mowy poprzez rozmowy, zabawy z profilaktyki 

logopedycznej oraz poprzez współpracę z logopedą. 

§14 

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) dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje 

im zabawy, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z programem 

wychowania przedszkolnego, rocznym programem wychowawczo – dydaktycznym 

oraz miesięcznym planem zajęć; 

3) dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu są                     

pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć; 
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4) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu 

dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym; 

5) każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, 

łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, zabawki i inne pomoce; 

6) nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, 

informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków; 

7) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym 

czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi; 

8) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku 

w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców  

o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach; 

9) obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego  

i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi; 

10) podczas zajęć poza terenem przedszkola obowiązkiem nauczycieli jest 

przestrzeganie regulaminu wyjść i wycieczek obowiązującego w ZS w Izdebnie; 

11) w nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola,                           

bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności 

skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom; 

12) podczas imprez i zajęć organizowanych wspólnie dla dzieci i ich rodziców 

opiekę nad dziećmi przejmują rodzice; w przypadku nieobecności w tym czasie 

rodziców dziecka, opiekę nad nim nadal sprawuje nauczyciel; 

13) w przedszkolu organizowane są dla dzieci różnorodne zajęcia z zakresu 

edukacji zdrowotnej i zasad bezpieczeństwa,  

14) w przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków. Wyjątek od tej zasady 

stanowić mogą sytuacje, w których podanie leku ratuje życie dziecka                                       

- po wypełnieniu pisemnej deklaracji rodziców; 

15) dziecko w przedszkolu ma zapewnione wszystkie prawa wynikające  

z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:        

a) akceptacji takim jakim jest,  

b) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, 

c) opieki i ochrony; 

16) wszyscy rodzice, zgłaszając dziecko do przedszkola, przyjmują obowiązek 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tej placówce; 

17) po odebraniu dziecka z placu przedszkolnego, rodzice nie mogą pozostawać                     

z dzieckiem na terenie placu, ponieważ utrudnia to nauczycielom sprawowanie 

kontroli nad bezpieczeństwem innych dzieci; 
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18) pracownicy niepedagogiczni przedszkola współdziałają z nauczycielami                       

oraz odpowiadają za sumienne wykonywanie obowiązków wpływających 

bezpośrednio na zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu 

poprzez:                                                                                                                                                 

a) nadzór, kontrolę i zgłaszanie wszystkich nieprawidłowości w działaniu urządzeń 

i wyposażenia przedszkola, 

b) wspomaganie nauczycieli w opiece nad dziećmi w sali zabaw, w łazience,                   

na dworze, w czasie spaceru, wycieczki i w innych sytuacjach, 

c) pomaganie dzieciom w drobnych czynnościach samoobsługowych, 

d) w szczególnych przypadkach przejmowanie chwilowej opieki nad dziećmi -  

w razie nieobecności nauczyciela, 

e)wykonanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających  

z organizacji pracy w przedszkolu; 

19) Dyrektor przedszkola jest obowiązany: 

a) zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo 

wypadkowi, 

b) zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców, 

c) zawiadomić o wypadku właściwego inspektora sanitarnego w razie podejrzenia 

zatrucia pokarmowego, 

d) zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację 

powypadkową, 

e) prowadzić rejestr wypadków dzieci, 

f) zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku. Jeżeli wypadek wydarzył się na zajęciach obowiązek zabezpieczenia 

miejsca wypadku spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia, 

g) protokół powypadkowy zatwierdza dyrektor przedszkola. Sporządza się                   

go w dwóch egzemplarzach. Jeden pozostaje w przedszkolu, a drugi przekazuje się 

rodzicom. Wzór protokołu znajduje się w przedszkolu; 

20) w sytuacjach tego wymagających oraz w celach profilaktyki zdrowotnej                  

i bezpieczeństwa przedszkole współpracuje z pielęgniarką, Powiatową Stacją 

Sanitarno – Epidemiologiczną w Garwolinie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Policją, Strażą Pożarną i innymi instytucjami mającymi wpływ na 

zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.  

21) leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, 

aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej. 

Dotyczy to również leków „lokomocyjnych” podawanych w dniu wycieczki 

autokarowej dzieciom, które nie tolerują jazdy autokarem. 
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22) jeśli w przypadku dziecka przewlekle chorego zachodzi konieczność podawania 

leków podczas pobytu w przedszkolu, zgodę na podawanie leków dziecku może 

wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem 

przewlekle chorym w przedszkolu. 

23) Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie leków dziecku przewlekle choremu 

należy: 

a) zobowiązać rodziców (opiekunów prawnych) do przedłożenia pisemnego 

zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu 

leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania, 

b) wymagać od rodziców (opiekunów prawnych) pisemnego upoważnienia                       

do podawania leków, kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, 

c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przekazać dokumentację medyczną dziecka 

oraz upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych), 

d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców (opiekunów 

prawnych) dyrektor wyznacza spośród pracowników (za ich zgodą) osoby 

pracujące w grupie do podawania dziecku leku. 

 

§15 

1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc 

udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest 

dobrowolne i nieodpłatne. 

3.Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie 

przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor, który planuje formy, okres oraz wymiar 

godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. 

4. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom jest 

rozpoznawanie możliwości psychofizycznych, zaspokajanie potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych wychowanków, wspieranie potencjału rozwojowego dziecka                             

i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 

przedszkola. 

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

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka                               

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu. 



STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W IZDEBNIE 

 

13 
 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega także na 

wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. 

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu 

zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopeda, psycholog). 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy 

z rodzicami wychowanków, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi                           

oraz z różnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny. 

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

bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i 

specjalistów, a także w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym;  

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego;  

4) porad i konsultacji. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek rodziców, 

nauczycieli, pedagoga, logopedy, dyrektora przedszkola, asystenta rodziny, poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, pracownika socjalnego, kuratora sądowego. 

 

11. Do zadań logopedy należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;  

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków oraz porad i konsultacji                 

dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania 

jej zaburzeń;  

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
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funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola ; udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

12. Do zadań pedagoga należy:                                                                                              

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych                      

lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola;  

3) udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;  

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;  

5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;                                                                               

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w: 

 a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

 możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, 

 predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń 

 edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń 

 utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu 

 przedszkola, 

 b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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ROZDZIAŁ 4 

Formy współdziałania z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) 
 

§16 

1. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjaliści zobowiązani są 

współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko 

i określania drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Formami współdziałania są: 

1) zebrania ogólne z dyrektorem i wychowawcami - przynajmniej 2 razy w roku 

szkolnym; 

2) zajęcia otwarte – 1 razy w roku szkolnym; 

3) rozmowy indywidualne i konsultacje z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami – 

w miarę potrzeb; 

4) udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych i innych przedsięwzięciach; 

5) spotkania adaptacyjne; 

6) tablice informacyjne dla rodziców; 

7) strona internetowa Zespołu Szkół w Izdebnie. 

 

§17 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 

1) zapoznania się ze statutem i innymi regulaminami przedszkola oraz z innymi 

aktami prawnymi decydującymi o pracy przedszkola; 

2) zapoznania się z planem rocznym przedszkola oraz z zadaniami wynikającymi  

z programu rozwoju placówki i miesięcznych planów pracy w grupie przedszkolnej; 

3) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju                

od nauczycieli, logopedy, psychologa i pedagoga; 

4) decydowania o ewentualnym skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 
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5) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doborze odpowiednich metod udzielania dziecku 

pomocy; 

6) wyrażania i przekazywania dyrektorowi oraz nauczycielowi wniosków, spostrzeżeń 

z obserwacji pracy przedszkola; 

7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi 

prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli; 

8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie                     

z ich potrzebami; 

9) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców; 

10) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu; 

11) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez  

i innych przedsięwzięć;  

12) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych,                

bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci                

oraz pozycji społecznej czy materialnej. 

 

§18 

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) dziecka należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka osobiście lub przez upoważnioną osobę; 

4) terminowe uiszczanie opłat za przedszkole; 

5) informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu; 

6) niezwłoczne zawiadamianie wychowawców lub innych pracowników przedszkola 

o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka; 

7) respektowanie praw dziecka; 

8) uczestniczenie w zebraniach grupowych; 

9) przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych; 

10) dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka; 

11) systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów i ogłoszeń na tablicy 

ogłoszeń; 

12) interesowanie się sukcesami i trudnościami dziecka; 

13) współpracowanie z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola. 
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§19 

 

1. Zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola: 

1) Dzieci przyprowadzone są do przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych)                      

lub osoby przez nie upoważnione. Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby 

upoważnione  są za dziecko odpowiedzialne w drodze do przedszkola.  

2) Osoby przyprowadzające powierzają dziecko nauczycielowi przedszkola lub osobie 

pełniącej dyżur w sali przedszkolnej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik 

przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo 

dziecka.  

3) Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godz.7.00. Osoby przyprowadzające 

dziecko zobowiązane są przebrać dziecko w szatni oraz zwrócić uwagę, aby dziecko 

nie wnosiło do sali zabawek i innych zbędnych przedmiotów. 

4) Rodzice (opiekunowie prawni) i osoby upoważnione  zobowiązani są 

przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste. Dziecka chorego i 

podejrzewanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma 

prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola. Rodzice mają obowiązek 

poinformowania nauczyciela o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych u dziecka.  

 

2. Zasady odbierania dzieci z przedszkola: 

1) Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) i osoby                          

przez nie upoważnione. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola składane jest                      

u wychowawcy grupy na początku września i ważne jest do 31 sierpnia danego roku 

szkolnego. W trakcie roku szkolnego rodzic może wnieść zmiany do upoważnienia.  

2) Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka w drodze powrotnej z przedszkola.  

3) Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi  po wcześniejszym 

okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest                               

do wylegitymowania tej osoby.  

4) Po wyprowadzeniu dziecka z sali przedszkolnej za dziecko odpowiedzialna jest 

osoba odbierająca. Jeżeli dziecko odbierane jest z placu zabaw (po wcześniejszym 

poinformowaniu nauczyciela), osoba odbierająca zobowiązana jest niezwłocznie 

opuścić razem z dzieckiem teren placu zabaw.  

5) Dzieci odbierane są z przedszkola do godziny 16.30. 

6) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

odbierającej wskazuje na nietrzeźwość, zachowania agresywne oraz w sytuacji,          
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w której osoba odbierająca, według oceny nauczyciela, nie będzie w stanie zapewnić 

bezpieczeństwa dziecku  w drodze powrotnej z przedszkola. W takim przypadku 

personel placówki ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu 

wyjaśnienia sprawy. Obowiązkiem nauczyciela jest poinformowanie o tej sytuacji 

rodziców oraz dyrektora przedszkola. 

7) Życzenie rodzica dotyczące nieodebrania dziecka przez drugiego z rodziców musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe.  

8) Jeżeli dziecko nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną do 

odbioru (będzie płakało, opierało się), to pozostaje ono nadal pod opieką nauczyciela 

w przedszkolu, a dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem 

dziecka i ustala dalsze postepowanie.  

 

3. Postępowanie w sytuacji nie odebrania dziecka z przedszkola:  

1) W sytuacjach losowych, gdy nie ma możliwości odbioru dziecka w godzinach 

pracy przedszkola, rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do 

poinformowania telefonicznego o zaistniałej sytuacji i jak najszybszego odbioru 

dziecka.  

2) W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy 

przedszkola    bez wcześniejszego powiadomienia pracowników placówki, nauczyciel 

zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do 

odbioru dziecka o zaistniałej sytuacji i konieczności jak najszybszego odbioru dziecka. 

3) W przypadku, gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów nie 

można uzyskać informacji, nauczyciel powiadamia dyrektora. 

4) Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji z prośbą o podjęcie dalszych 

działań przewidzianych prawem. 

5) W przypadku nieobecności dyrektora decyzję podejmuje nauczyciel. 

6) Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia, podpisany                    

przez świadków, który zostaje włączony do dokumentacji przedszkolnej. 

7) W przypadku powtarzania się takich sytuacji dyrektor w porozumieniu z radą 

pedagogiczną podejmuje decyzję o zawiadomieniu sądu rodzinnego o zaniedbaniu 

wychowawczym dziecka. 
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ROZDZIAŁ 5 

Organy przedszkola 
 

§20 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców. 

 

§21 

1. Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez Urząd 

Gminy spośród kandydatów spełniających określone w regulaminie konkursu 

warunki.  

2. Dyrektor realizuje zadania określone w Ustawie o systemie oświaty: 

1) ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bhp w placówce; 

2) kieruje bieżącą działalnością wychowawczo - dydaktyczną placówki                             

oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli; 

4) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność 

za ich wykorzystanie; 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 

7) nadzoruje pracę nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

8) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, 

9) występuje w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników 

przedszkola, 

10) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem Konwencji Praw Dziecka; 

11) planuje, organizuje i przeprowadza ewaluację pracy przedszkola; 

12) w drodze decyzji administracyjnej nadaje nauczycielowi stażyście stopień 

nauczyciela kontraktowego; 

13) nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż 

przydziela opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych; 
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14) ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu z 

uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego; 

15) dyrektor zapewnia nauczycielowi będącemu w trakcie awansu zawodowego 

prawidłowy przebieg stażu; 

16)  nauczycielowi odbywającemu staż zapewnia możliwość obserwacji zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w placówce,                              

a także udział w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika                                           

to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb placówki; 

17) zbiera informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego 

planu rozwoju zawodowego oraz efektach prowadzonych przez nauczyciela zajęć; 

18) przyjmuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie                       

do 30 dni od dnia zakończenia stażu; 

19) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30 dni od dnia 

rozpoczęcia zajęć;  

20) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedkłada go do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu, Radzie Pedagogicznej; 

21) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady 

Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji; 

22) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola; 

23) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami 

nadzorującymi i kontrolującymi; 

24) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli 

oraz innych pracowników przedszkola; 

25) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Karty 

Nauczyciela, Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.  

 

 

§22 

 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. 

2. Dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu są członkami 

Rady Pedagogicznej a jej przewodniczącym jest Dyrektor. Do kompetencji 

stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego 

zmian, a także jego uchwalenie; 

2) opracowanie koncepcji rozwoju placówki; 
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3) podejmowanie uchwał dotyczących spraw wychowawczych w odniesieniu                         

do dzieci sprawiających problemy wychowawcze; 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy; 

5) pracowanie rocznego sprawozdania z działalności wychowawczo – dydaktycznej 

grup; 

6) opiniowanie: 

 a) organizacji pracy placówki, 

 b) propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom 

 stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

 zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych, 

 c)delegowania przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej 

 wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora placówki; 

7) pozostałe informacje dotyczące Rady Pedagogicznej: 

 a) Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie  

 z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze  

 i po zakończeniu roku szkolnego, 

 b) nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw 

 poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro 

 wychowanków, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników; 

 informacje o dziecku mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym 

 opiekunom dziecka i tylko przez nauczycieli, 

 c) zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane,                                                                                

 d) Rada Pedagogiczna wnioskuje o nadanie imienia placówce lub nadania nazw 

 poszczególnym grupom przedszkolnym. 

 

 

§23 

 

1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola. 

1) Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców; 

2) Rada Rodziców bierze udział w sprawach przedszkola na zasadach określonych                     

w Ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie rozporządzeniach                   

oraz w statucie przedszkola; 

3) kadencja Rady Rodziców trwa rok szkolny; 

4) w skład Rady Rodziców wchodzi czterech (po jednym z każdej grupy 

przedszkolnej) przedstawicieli chętnych do pełnienia obowiązków lub wybranych 

w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym; 
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5) Rada Rodziców może występować do dyrektora z wnioskami dotyczącymi 

wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności: 

 a) opiniuje program pracy placówki, 

 b) wyraża opinię na temat funkcjonowania przedszkola, 

 c) wyraża opinię o pracy nauczyciela, który ubiega się o kolejny stopień awansu 

 zawodowego, 

 d) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

6) decyzje Rady Rodziców są jawne; 

7) wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa uchwalony 

przez Radę regulamin, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem. 

 

 

§24 

 

1. Współdziałanie organów przedszkola. 

1) Koordynatorem współdziałania organów przedszkola jest dyrektor przedszkola, 

umożliwia on bieżącą wymianę informacji o podejmowanych działaniach                   

lub decyzjach; 

2) Współdziałanie organów przedszkola dotyczy: 

 a) organizowania imprez przedszkolnych, 

 b) organizowanie dalszych wycieczek autokarowych, 

 c) prac użytecznych na rzecz przedszkola, 

 d) pozyskiwanie sponsorów, 

 e) promowanie działalności placówki. 

3) Spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor. Jeżeli stroną w sporze 

jest Dyrektor, to do jego rozstrzygnięcia powoływany jest organ prowadzący  

w ewentualnym porozumieniu z Kuratorium. 
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ROZDZIAŁ 6 

Organizacja pracy przedszkola 

 
§25 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział (grupa przedszkolna). 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 i jest ona dostosowana                           

do możliwości lokalowych. Oddział (grupa przedszkolna) obejmuje dzieci zbliżone 

wiekowo. 

3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 

programu wychowania przedszkolnego. 

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

5. Czas trwania zajęć w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat- około 15 minut, 

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

6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne 

przepisy. 

7. Z wychowania przedszkolnego mogą korzystać dzieci w wieku 3-6 lat,  

w wyjątkowych sytuacjach także 2,5-letnie (jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi 

miejscami i dziecko jest przygotowane do pobytu w przedszkolu). 

8. Dzieci 6-letnie mają obowiązek uczęszczać do „zerówki”, zatem zrealizować 

roczne przygotowanie przedszkolne. 

9. Dzieci za zgodą rodziców mogą korzystać z zajęć z religii. Zajęcia te odbywają się 

dwa razy w tygodniu po 30 min. 

10. Przedszkole pracuje w godz. 7.00 – 16.30.  

11. Podstawa programowa realizowana jest w godz. 8.00 – 13.00. Po godz. 13.00 jest 

możliwość stworzenia grupy międzyoddziałowej (łączonej). Grupa międzyoddziałowa 

nie może przekroczyć 25 dzieci.  
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§ 26 

 

1. Przedszkole jest placówką czterooddziałową 

2. Przedszkole posiada: 

1) cztery sale przedszkolne dziennego pobytu dziecka; 

2) kuchnię z jadalnią; 

3) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze; 

4) szatnię 

5) łazienki. 

3. Dzieci mają możliwość z codziennego korzystania ze szkolnego placu zabaw. 

4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych konieczne jest jak najdłuższe 

przebywanie dzieci na świeżym powietrzu. 

5.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych                

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

6.Placówka zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu               

w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem. 

 

§ 27 

 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola.  

2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący. 

1) W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 

a) czas pracy przedszkola, 

b) liczbę pracowników przedszkola, 

c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych                      

przez organ prowadzący przedszkole. 

 

 

§ 28 

 

1. Organizację przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez radę 

pedagogiczną i dyrektora przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  

i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 
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2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę         

nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,  

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

3. Z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi rozkładami dla poszczególnych 

grup rodzice zapoznawani są na pierwszym zebraniu a także poprzez informacje                                  

na tablicy ogłoszeń. 

4. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmie dnia,                                

czyli powtarzających się sytuacyjnie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe 

zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju. 

5. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu, zgodnie z obowiązującą podstawą 

programową, bardzo ważna jest zabawa kierowana i niekierowana, aktywność 

ruchowa i muzyczno – rytmiczna. 

6. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program 

wycieczek oraz imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i możliwości dzieci.  

7. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje 

teatralne, spotkania z twórcami sztuki i kultury, warsztaty edukacyjne. 

8. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą 

obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii 

rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących 

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną 

zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna). 

9. Dzieci nie przynoszą do przedszkola swoich zabawek. Wyjątkiem może być dzień 

wcześniej ustalony przez wychowawcę danego oddziału. Za wszystkie zabawki 

przyniesione przez dziecko i ich ewentualne uszkodzenia odpowiadają rodzice                 

tego dziecka. Nauczyciel może odmówić wniesienia zabawki do sali,                                    

jeżeli według niego zabawka może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

wychowanków. 

 

 

§ 29 

 

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

przez organ prowadzący, zgodnie z pkt 3. 

2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9h 30min. 

3. Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola ustala organ prowadzący  

4. Z wyżywienia w przedszkolu korzystają dzieci według aktualnej stawki 
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żywieniowej, którą ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

5. Wyżywienie w przedszkolu obejmuje trzy posiłki dziennie. W uzasadnionych 

przypadkach dziecko może korzystać tylko z dwóch lub jednego posiłku opłacając 

odpowiednio ustaloną stawkę żywieniową. 

6. Koszty wyżywienia w pełni pokrywane są przez rodziców. 

8. Odpłatność za przedszkole rodzice wnoszą z góry za dany miesiąc w ustalonych 

dniach każdego miesiąca. 

9.Opłaty za przedszkole kwitowane są w kwitariuszu przychodowo- ewidencyjnym 

opłat. 

10. Z wyżywienia mogą korzystać nauczyciele przedszkola. Zasady odpłatności                   

są zgodne z ustaloną stawką żywieniową. 

11.Oprócz opłaty za wyżywienie rodzice wnoszą dodatkową opłatę ustaloną                      

przez organ prowadzący wynikającą z kosztów utrzymania przedszkola. 

12.W przedszkolu mogą odbywać się praktyki pedagogiczne. 

13.Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola: 

1) w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych, w przypadku mniejszej liczby 

dzieci w przedszkolu, organizuje się dyżury;                                                                                     

2) podczas dyżuru dopuszcza się możliwość łączenia grup, z zastrzeżeniem,                           

że liczebność łączonej grupy nie może przekroczyć 25 dzieci;                                                       

3)podczas dyżuru nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi lub wykonują czynności 

zlecone przez dyrektora przedszkola, mogą także wykorzystywać urlop 

wypoczynkowy;                                                                                                                   

4)przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzanie prac 

poprawiających warunki bezpieczeństwa, prac modernizacyjnych, remontowych                     

oraz okresowych czynności, które nie mogą być wykonywane podczas pobytu dzieci  

w przedszkolu.                                                                                                                                     

14. Wycieczki mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie 

z regulaminem wyjść i wycieczek. 
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ROZDZIAŁ 7 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 
 

§30 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi. 

2. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece nauczycielom. 

3. W trakcie zajęć poza przedszkolem dzieciom zapewnia się opiekę nauczycielki                         

oraz dodatkowo jednej osoby dorosłej (według regulaminu wyjść i wycieczek) 

4. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem 

pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

5. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych (lub w związku                          

z ich pełnieniem) korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych 

na zasadach określonych w kodeksie karnym. 

 

§31 

1. Nauczyciel zatrudniony w Publicznym Przedszkolu w Izdebnie: 

1) prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie  

z obowiązującym programem nauczania, planem rocznym i miesięcznym, 

odpowiada za jakość i wyniki tej pracy; 

2) szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa; 

3) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci podczas pobytu 

w przedszkolu i poza jego terenem; 

4) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności zobowiązany jest 

poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola; 

5) w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola powinien 

zapewnić dodatkową opiekę (według regulaminu wyjść i wycieczek); 

6) tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka. jego zdolności i zainteresowań. 

Dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci 

poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy; 

7) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego 

siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej 

wzbogacanych o zasób jego własnych doświadczeń; 
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8) planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje 

zawodowe. 

9) współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania w celu: 

 a) dokładnego poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, 

 b) ustalenia form pracy z dziećmi, 

 c) włączenia rodziców w działalność przedszkola; 

10) zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka 

otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje formy i metody 

pracy do jego możliwości i potrzeb; 

11) prowadzi dokumentację swojej pracy według obowiązujących przepisów; 

12) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną i inną- w celu podjęcia wczesnej interwencji 

specjalistycznej; 

13) dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy się  

o estetykę pomieszczeń przedszkolnych (dekoracje, gazetki ścienne itp.); 

14) realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących; 

15) czynnie uczestniczy w pracach Rady Pedagogicznej, realizuje jej uchwały  

i postanowienia; 

16) realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora przedszkola, a wynikające  

z bieżącej działalności placówki; 

17) organizuje i prowadzi zebrania oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci; 

18) aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola: bierze udział w uroczystościach                          

i imprezach organizowanych w przedszkolu. 

 

 

§32 

1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są strzec mienia należącego                      

do przedszkola w budynku, jak i na terenie wokół niego. 

2. Obowiązki pomocy nauczyciela:                                                   

1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,                                   

głównie w zakresie higieny osobistej, karmienia i ubierania;        

2) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed wyjściem na dwór; 

3) opieka w czasie spacerów i wycieczek; 

4) pomoc przy myciu rąk, szorowaniu zębów, korzystaniu z toalety, udział  

w przygotowaniu pomocy do zajęć; 

5) udział w dekorowaniu sali; 
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6) sprzątanie po „małych przygodach"; 

7) pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;                      

8) uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela, pomoc w ich 

organizowaniu i przeprowadzaniu (gry, zabawy, wycieczki);       

9) utrzymanie czystości w przydzielonych do sprzątania pomieszczeniach;                                                                                      

10) wykonywanie prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy 

przedszkola. 

11) zajmowanie się obsługą dzieci przy posiłkach. 

3. Do obowiązków intendenta należy: 

1) związane z obiegiem pieniędzy: 

 a) przyjmowanie za potwierdzeniem odpłatności za żywienie dzieci                          

oraz  terminowe jej rozliczenie, 

 b) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem,  

 c) przechowywanie rachunków; 

2) dotyczące gospodarki materiałowo - magazynowej: 

 a) prowadzenie kartotek materiałowych, ksiąg inwentarzowych, ewidencji 

 pozaksięgowej, aktualizacja wywieszek inwentarzowych, 

 b) uzgadnianie sald z księgowością 2 razy w roku (koniec czerwca i grudnia), 

 c) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola, 

 d) zabezpieczanie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem, 

 e) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku; 

3) związane z działalnością organizacyjno- gospodarczą: 

 a) zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, środki czystości, artykuły biurowe itp. 

 zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami  

 o zamówieniach publicznych, 

 b) kontrola czystości wszystkich pomieszczeń, nadzór nad pracą pracowników 

 obsługi, 

 c) współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, 

 d) w okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora; 

4) z zakresu żywienia dzieci i personelu: 

 a) planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami      

              i kalorycznością, wywieszanie ich dla rodziców, 

 b) planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów 

 spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego                           

           lub zeszytu (potwierdzonego podpisem kucharki), 

 c) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego, terminowe sporządzanie 

 rozliczeń miesięcznych, 
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 d) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia 

 artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich  

 i zabezpieczanie przed zniszczeniem, 

 e) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni {przygotowaniem                        

          i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędne gospodarowanie 

 produktami spożywczymi, przestrzeganie czystości, wykorzystaniem produktów 

 do przygotowania posiłków zgodnie z przeznaczeniem), 

 f) utrzymanie w czystości (sprzątanie) magazynu żywnościowego; 

5) przestrzeganie dyscypliny pracy, bhp i ppoż. 

6) wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z funkcjonowaniem placówki. 

7) stanowisko podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola. Współpracuje  

z Urzędem Gminy, przestrzegając ustalonych terminów rozliczeń. 

4. Do obowiązków sprzątaczki należy: 

1) utrzymanie czystości pomieszczeń i sprzętu w przydzielonych pomieszczeniach; 

2) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych 

do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi; 

3) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu; 

4) inne czynności wynikające z organizacji pracy przedszkola zlecone                               

przez Dyrektora. 

5. Kucharka odpowiedzialna jest za: 

1) przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków; 

2) przyjmowanie produktów z magazynu i dbanie o ich racjonalne zużycie; 

3) dbanie o jakość wydawanych posiłków oraz porcjowanie ich zgodnie z zalecaną 

normą; 

4) dbanie o używalność powierzonego sprzętu kuchennego i czystość kuchni. 

5) branie udziału w układaniu jadłospisu; 

6) właściwe przechowywanie produktów żywnościowych; 

7) wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy oraz powierzone                

przez dyrektora; 

8) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich 

nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;                                                            

9) znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;                                            

10) współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;                

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp                         

i ppoż.                                                          

6. Zadania pomocy kuchennej:                                                                                                                                

1) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;                                              
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2) rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów 

technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;                                                                             

3) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;                                                                               

4) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;                                                                                                  

5) mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;                                                                                           

6) sprzątanie pomieszczeń kuchennych, jadalni i innych pomieszczeń wydzielonych                          

przez dyrektora oraz szaf ze sprzętem kuchennym;                                                                                        

7) wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;                                         

8) zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;                                                                               

9) znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;                                            

10) współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;                

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp                         

i ppoż. 
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ROZDZIAŁ 8 

Prawa i obowiązki wychowanków 
 

§33 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w uzasadnionych 

przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia. 

2. Rekrutacja dzieci do przedszkola na następny rok szkolny odbywa się według zasad                         

i w terminie ustalonym w Regulaminie zapisów dzieci do Przedszkola Publicznego                             

w Izdebnie. 

3.Dyrektor powołuje komisję kwalifikującą. W jej skład wchodzą: pracownik Urzędu 

Gminy, nauczyciel przedszkola, przedstawiciel Rady Rodziców. 

4. Komisja Rekrutacyjna pracuje z uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie- 

Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych do ustawy. 

5. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący przedszkole 

na podstawie przepisów wykonawczych do Prawa oświatowego. 

6. Dziecko przebywa w przedszkolu do momentu rozpoczęcia realizacji obowiązku 

szkolnego. 

7.Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może 

uczęszczać do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 

10 lat. 

8. Dzieciom odroczonym od obowiązku szkolnego przedszkole nie gwarantuje 

możliwości kształcenia specjalnego. 

 

§34 

 

1. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających                         

do przedszkola po wnikliwej analizie sytuacji rodzinnej i materialnej w następujących 

przypadkach: 

1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole; 

2) nieobecności dziecka przez okres co najmniej 1 miesiąca bez usprawiedliwienia,  

po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (opiekunów); 

3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu. 
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2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 

 

 

§35 

 

1. Przedszkole respektuje prawa dziecka uwzględnione w Konwencji Praw Dziecka. 

2. Dziecko ma prawo do: 

1) akceptacji takim, jakim jest; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju; 

4) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi; 

5) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy; 

6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy; 

7) badania i eksperymentowania; 

8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania /ograniczonego względami 

bezpieczeństwa/; 

9) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, 

10) wypoczynku, jeśli jest zmęczone; 

11) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione; 

12) zdrowego jedzenia; 

13) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności; 

14) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych; 

15) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”; 

16) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, 

płeć, wiek, stan zdrowia; 

17) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i technicznej; 

18) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej; 

19) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć- w różnych formach działalności; 

20) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”; 

21) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa; 

22) w przedszkolu nie stosuje się wobec dziecka przemocy psychicznej ani fizycznej. 

 

§ 36 

1. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest : 

1)współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii;                                  
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2) szanowanie odrębności każdego kolegi; 

3) przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;                            

4)szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;                                                                

5) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;                                          

6) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;                        

7) kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych;                    

8) przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniących dyżur;                             

9) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów  

i wycieczek;                                                                                                                                     

10) pomaganie słabszym kolegom;                                                                                                         

11) poszanowanie wartości uniwersalnych, takich jak : dobro, prawda, miłość  

i piękno. 

§37 

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

bez uprzedniego porozumienia się z rodzicami. 

2. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice obowiązani są natychmiast 

zawiadomić dyrekcję lub wychowawców przedszkola. 

3. W przypadku złego samopoczucia, nieszczęśliwego wypadku należy udzielić 

dziecku pierwszej pomocy i niezwłocznie powiadomić rodziców. 

4. Do przedszkola przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci.  

5. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu ujawnią się objawy choroby 

wychowanka (np. gorączka, wymioty, ból, osłabienie), obowiązkiem rodziców jest 

wcześniejsze odebranie dziecka z przedszkola (po uprzednim telefonicznym 

zawiadomieniu przez nauczyciela lub Dyrektora przedszkola). 

6. Jeżeli rodzice przyprowadzą chore dziecko, nauczyciel ma prawo odmówić 

przyjęcia dziecka do przedszkola.  

7. Zobowiązuje się rodziców do informowania nauczyciela o każdorazowej zmianie 

telefonów kontaktowych. 
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ROZDZIAŁ 9 

Postanowienia końcowe 

 
§38 

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

przedszkolnej: nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, rodziców, 

dzieci. 

2. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek              

do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu 

lub uchwala nowy statut. 

3. Z wnioskiem o dokonanie zmian w statucie może wystąpić Dyrektor, Rada 

Pedagogiczna, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący.  

4. Przyczyną zmiany statutu mogą być zmiany w prawie zewnętrznym                                  

lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do usprawnienia pracy przedszkola. 

 

§39 

 

1.Dodatkowymi dokumentami wewnętrznymi przedszkola regulującymi jego pracę są: 

1) Regulamin wyjść i wycieczek; 

2) Regulamin Rady Pedagogicznej; 

3) Regulamin Rady Rodziców; 

4) Regulamin rekrutacji do przedszkola. 

 

 

 

 

 

Statut Przedszkola uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia  
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