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STATUT  

PRZEDSZKOLA  SAMORZ�DOWEGO  

 NR 5 

W SANDOMIERZU 
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 ROZDZIAŁ I 
      
 Postanowienia ogólne 

 
§1 
 

1. Przedszkole Nr 5 w Sandomierzu jest przedszkolem samorz�dowym. 
 
2. Siedziba przedszkola znajduje si� w Sandomierzu przy ul. Portowej nr 28. 

 
3. Organem prowadz�cym przedszkole jest miasto Sandomierz. 

 
4. Organem nadzoruj�cym jest �wi�tokrzyskie Kuratorium O�wiaty. 

 
5. Ustalona nazwa u�ywana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: 

Przedszkole Samorz�dowe Nr 5  
        27-600 Sandomierz  
            ul. Portowa 28 
         Tel. 0 15 832 39 23 

§2         

Przedszkole działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. II Nr 95, poz 425  
z 1991 r. z pó�niejszymi zmianami) i rozporz�dze� wykonawczych do tej Ustawy. 

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
 Karta Nauczyciela 

Jednolity tekst z dnia 18 lutego 2000 r. (Dz U. z 2000 r. Nr l9, poz, 239) 
wraz z pó�niejszymi zmianami. 
 

3. Niniejszego statutu. 
 
 

§3 
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok. 
 
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadz�cy na wniosek dyrektora i Rady 

Pedagogicznej. 
 
3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30 w dni robocze od poniedziałku do 

pi�tku. 
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 §4 

 
1. Przedszkole jest jednostk� bud�etow�, której działalno�� finansowana jest przez: 

                       
          a) miasto Sandomierz, 
          b) rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu. 

2. Przedszkole mo�e otrzymywa� darowizny, które ewidencjonowane s� zgodnie 
z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach bud�etowych. 

 

§5 

1. �wiadczenia udzielane przez przedszkole s� nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, okre�lonej przez Ministra Edukacji 
Narodowej. Czas przeznaczony na realizacj� podstawy programowej ustala si� 
w godzinach od 8.00 do 13.00. 

2. Wysoko�� opłaty stałej �wiadczenia z zakresu wychowania i wykraczaj�ce poza podstaw� 
wychowania przedszkolnego ustala si� zgodnie z bie��c� uchwał� Rady Miasta 
Sandomierza. 

3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecno�ci dziecka. 

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wy�ywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady 
odpłatno�ci za korzystanie z wy�ywienia i wysoko�ci stawki �ywieniowej ustala organ 
prowadz�cy. 

5. W przypadku nieobecno�ci dziecka przedszkole zwraca dzienn� stawk� �ywieniow� 
pomno�on� przez liczb� dni nieobecnych. 

6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobiera si� z góry w dniach ustalonych na 
pocz�tku ka�dego miesi�ca. 

7. Przedszkole na �yczenie rodziców mo�e zorganizowa� nauk� religii. 

8. Na wniosek rodziców w przedszkolu mog� by� prowadzone zaj�cia dodatkowe. 

9. Rodzaj zaj�� dodatkowych, ich cz�stotliwo�� i forma organizacyjna zale�� od wyboru 
rodziców. 

10. Czas trwania zaj�� prowadzonych dodatkowo, w szczególno�ci zaj�� 
umuzykalniaj�cych, nauki j�zyka obcego, religii i zaj�� rewalidacyjnych jest dostosowany 
do mo�liwo�ci rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 - letnich, 
a około 30 minut dla dzieci 5-6 - letnich. 

11. Organizacja i termin zaj�� dodatkowych ustalane s� przez dyrektora placówki. 

12. Sposób dokumentowania tych zaj�� okre�laj� odr�bne przepisy.
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                                   ROZDZIAŁ II 
 
Cele i zadania przedszkola 
 

§6 
 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania okre�lone w Ustawie o systemie o�wiaty oraz 
przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególno�ci podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego, koncentruj�c si� na: 

a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, 
b) umo�liwieniu dzieciom podtrzymywania poczucia to�samo�ci narodowej, etnicznej, 

j�zykowej i religijnej, 
c) sprawowaniu opieki nad dzie�mi odpowiednio do ich potrzeb oraz                                                

mo�liwo�ci przedszkola, 
d) współdziałaniu z rodzin� poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci 

i przygotowaniu ich do nauki szkolnej. 
 
2. Wynikaj�ce z powy�szych celów zadania przedszkole realizuje w ramach nast�puj�cych 

obszarów edukacyjnych : 
a) społeczno - moralnej, 
b) zdrowotnej, 
c) ruchowej, 
d) przyrodniczej, 
e) w zakresie nauki my�lenia, 
f) w zakresie przygotowania do czytania i pisania, 
g) edukacji matematycznej 
h) kulturowo – estetycznej, 
i) muzycznej, 
j) technicznej, 
k) komunikacyjnej. 
 

3. Przedszkole mo�e prowadzi� działalno�� innowacyjn� i eksperymentaln�. 
 

§7 
 

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstaw� programow� jest wspomaganie 
i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i mo�liwo�ciami 
rozwojowymi w relacjach ze �rodowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 

 
2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opieku�cza prowadzona jest na podstawie wybranego 

programu wychowania przedszkolnego. 
 

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju 
placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
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4. Zaj�cia w przedszkolu trwaj� 60 minut 
 
5. Czas trwania zaj�� dydaktyczno - wychowawczych z dzie�mi powinien by� 
dostosowany do mo�liwo�ci rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut. 

 
 

§8 

1. Przedszkole sprawuje opiek� nad dzie�mi, dostosowuj�c metody i sposoby 
oddziaływa� do wieku dziecka i jego mo�liwo�ci rozwojowych, potrzeb 
�rodowiskowych z uwzgl�dnieniem istniej�cych warunków lokalowych, 
a w szczególno�ci: 

a) zapewnia bezpo�redni� i stał� opiek� nad dzie�mi w czasie pobytu w przedszkolu oraz 
w trakcie zaj�� poza terenem przedszkola,  

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpiecze�stwa - zarówno pod wzgl�dem fizycznym, 
jak i psychicznym, 

c) stosuje w swoich działaniach obowi�zuj�ce przepisy bhp i ppo�, 

d) współpracuje z poradni� psychologiczno - pedagogiczn� i poradniami 
specjalistycznymi, zapewniaj�c w miar� potrzeb konsultacj� i pomoc. 

§9 

1. Dyrektor przedszkola powierza ka�dy oddział opiece: 

a) jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału, 
b) dwóch lub wi�cej nauczycieli ze wzgl�dów organizacyjnych. 
 
2. Liczb� nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ 
prowadz�cy. 

3. W miar� mo�liwo�ci organizacyjnych oraz dla zapewnienia ci�gło�ci pracy 
wychowawczej i jej skuteczno�ci, nauczyciele prowadz� swój oddział przez wszystkie 
lata pobytu dziecka w przedszkolu. 
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ROZDZIAŁ III   
  

 Organy przedszkola 

§10 
 

  1.Organami przedszkola s�: 
 
a) Dyrektor przedszkola, 
b) Rada Pedagogiczna, 
c) Rada Rodziców. 

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalaj� regulaminy swojej działalno�ci, które nie 
mog� by� sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

3. W przedszkolu mog� działa� z wyj�tkiem partii i organizacji politycznych stowarzyszenia i 
inne organizacje, których celem statutowym jest działalno�� wychowawcza albo rozszerzanie i 
wzbogacanie form działalno�ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku�czej przedszkola. 

4.Podj�cie działalno�ci w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inn� organizacj� o których 
mowa w ust. 3 wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola wyra�onej po uprzednim 
uzgodnieniu warunków tej działalno�ci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 
Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

§11 

 

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadz�cy. 
 
2. Dyrektor przedszkola kieruje bie��c� działalno�ci� przedszkola, reprezentuje je na 

zewn�trz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu 
nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. 

 
3. Zadania, dyrektora s� nast�puj�ce: 

 
a) kierowanie bie��c� działalno�ci� placówki i reprezentowanie jej na zewn�trz, 
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
c) koordynowanie opieki nad dzie�mi, 
d) opracowywanie mierzenia jako�ci pracy placówki, z uwzgl�dnieniem lokalnych potrzeb, 

ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników, 
e) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jako�ci pracy placówki, 
f) raz w roku szkolnym opracowuje z przeprowadzonego wewn�trznego mierzenia jako�ci 

raport i przedstawia go kuratorowi o�wiaty, radzie pedagogicznej i organowi 
prowadz�cemu, 
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g) opracowanie programu rozwoju placówki wspólnie z Rad� Pedagogiczn� z wykorzystaniem 
wyników mierzenia jako�ci pracy placówki, 

h) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według 
zasad okre�lonych w odr�bnych przepisach, 

i) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia 
organowi prowadz�cemu po zaopiniowaniu go przez organ nadzoruj�cy, 

j) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał, 
k) wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa i powiadomienie o tym stosownych organów, 
l) współpraca z rodzicami, organem prowadz�cym oraz nadzoruj�cymi i kontroluj�cymi, 
m) kierowanie polityk� kadrow� przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych 

pracowników przedszkola, 
n) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom, 
o) zapewnienie pracownikom wła�ciwych warunków pracy zgodnie z przepisami 

Kodeksu Pracy, bhp i ppo�, 
p) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju, 
q) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im 

swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji mi�dzy nimi, 
s) współdziałanie z organizacjami zwi�zkowymi wskazanymi przez pracowników, 
t)  Zakładowym Funduszem �wiadcze� Socjalnych zgodnie z obowi�zuj�cym 

regulaminem, 
u) prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, 
v) nadawanie nauczycielowi sta�y�cie stopnia nauczyciela kontraktowego. 
 

§12 

 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodz� wszyscy nauczyciele pracuj�cy 
w przedszkolu. 

3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie 
regulaminu, 

4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej nale�y w szczególno�ci: 
 
a) przygotowanie projektu statutu przedszkola, 
b) opracowanie programu rozwoju placówki, 
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zaj�� autorskich, 
d) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,  
e)  uchwalanie tygodniowego rozkładu zaj�� w grupach, 
f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 
5. Rada Pedagogiczna opiniuje: 
 
a) przyj�cie lub skre�lenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego, 
b) wnioski o nagrody i wyró�nienia, program szkole� pracowników, 
c)  organizacj� pracy placówki, 
d) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dzie�mi, 
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e) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zaj�� 
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zaj�� dydaktyczno - 
wychowawczych i opieku�czych. 

6. Rada Pedagogiczna zbiera si� na obowi�zkowych zebraniach zgodnie 
z harmonogramem. 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane s� wi�kszo�ci� głosów, w obecno�ci co 
najmniej 1/2 liczby jej członków. 

8. Nauczycieli obowi�zuje zachowanie tajemnicy słu�bowej dotycz�cej uchwał, wniosków 
i spostrze�e� z posiedzenia Rady. Informacje dotycz�ce bezpo�rednio dziecka mog� by� 
udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. 

9. Rada Pedagogiczna mo�e wyst�powa� do organa prowadz�cego z wnioskiem 
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora O�wiaty 
o zbadanie i ocen� działalno�ci przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela 
zatrudnionego w placówce z zachowaniem drogi słu�bowej. 

10. Dyrektor mo�e wstrzyma� wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, je�li jest ona 
niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadz�cy i sprawuje nadzór 
pedagogiczny. 

11.  Zasady pracy pedagogicznej okre�la regulamin jej działalno�ci, o którym mowa w §10 
pkt.2. 

12.  Rada Pedagogiczna wybiera przedstawiciela, który b�dzie członkiem zespołu 
oceniaj�cego w przypadku odwołania od oceny pracy nauczyciela.  

 
§13 

 
1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentacj� 

rodziców dzieci ucz�szczaj�cych do przedszkola. 
 
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalno�ci, w którym okre�la si� 

w szczególno�ci: 
1) wewn�trzn� struktur� trybu pracy Rady, 
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych. 
          

3. W skład Rady Rodziców wchodz�: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 
wybranych rodziców w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego 
oddziału. 

 
4. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Rad� Pedagogiczn� program 

wychowawczy przedszkola i program profilaktyczny.  
Je�eli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpocz�cia roku szkolnego nie 
uzyska porozumienia z Rad� Pedagogiczn� w sprawie programu wychowawczego 
przedszkola lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor przedszkola 
z uzgodnieniem z organem sprawuj�cym nadzór pedagogiczny. Program ustalony 
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przez dyrektora przedszkola obowi�zuje do czasu uchwalenia programu przez Rad� 
Rodziców w  porozumieniu z Rad� Pedagogiczn�. 
 

5. Rada Rodziców mo�e wyst�powa� do organu prowadz�cego przedszkole, organu 
sprawuj�cego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej, rodziców z  
wnioskami i opiniami dotycz�cymi wszystkich spraw placówki. 

 
6. Do kompetencji Rady Rodziców nale�y: 

a) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawuj�cy nadzór pedagogiczny 
niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu, 
opiniowanie programu i harmonogramu, poprawy efektywno�ci nauczania 
lub wychowania, 

b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 
przedszkola. 

 
7. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który 

nie mo�e by� sprzeczny ze statutem przedszkola. 
8. Członkowie Rady Rodziców wybierani s� co roku podczas zebra� grupowych rodziców 

przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z ka�dej grupy. 
 
9. Rada Rodziców mo�e wyst�powa� do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami 

dotycz�cymi wszystkich spraw przedszkola, a w szczególno�ci za�: 
 

a) opiniuje program rozwoju placówki, 
b) wyra�a opinie na temat funkcjonowania przedszkola. 

10. W celu wspierania statutowej działalno�ci przedszkola Rada Rodziców mo�e 
gromadzi� fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych �ródeł. Zasady 
wydatkowania funduszy okre�la regulamin działalno�ci Rady Rodziców. 

11.  Rada Rodziców wybiera przedstawiciela, który b�dzie członkiem zespołu 
oceniaj�cego w przypadku odwołania od oceny pracy . 

§14 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który 
zapewnia ka�demu z organów mo�liwo�� swobodnego działania i podejmowana decyzji 
w ramach swoich kompetencji i umo�liwia bie��c� wymian� informacji. 

2. Wszelkie spory mi�dzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, 
uwzgl�dniaj�c zakresy kompetencji tych organów. 
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ROZDZIAŁ IV  

Organizacja przedszkola 

 
§15 

 
1. Podstawowa jednostka organizacyjna przedszkola jest to oddział zło�ony z dzieci 

zgrupowanych wg zbli�onego wieku z uwzgl�dnieniem ich potrzeb, zainteresowa�, 
uzdolnie�. 
 

2. Liczba dzieci w oddziale nie mo�e przekracza� 25. 
 

3. W przypadku utworzenia oddziału integracyjnego liczba wychowanków wynosi od 15 
do 20, w tym 3 - 5 dzieci niepełnosprawnych. 

 
4. Szczegółow� organizacj� wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre�la arkusz 

organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpó�niej do 30 maja. 
 

5. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadz�cy przedszkole, po 
zaopiniowaniu w zakresie ich zgodno�ci z przepisami przez Kuratora O�wiaty  /Ustawa 
o Systemie O�wiaty z dn.7.IX. 1991r. art.31 pkt.6a/. 

 
6.  W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza si� w szczególno�ci: 

a) liczb� dzieci i pracy poszczególnych oddziałów, 
b) liczb� pracowników, 
c) ogóln� liczb� godzin finansowanych przez organ prowadz�cy. 

7. Ramowy rozkład dnia ustalony jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady 
Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzgl�dnia on 
wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do zało�e� programowych oraz 
oczekiwa� rodziców. 

8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiek� nad danym 
oddziałem ustalaj� dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzgl�dnieniem potrzeb 
i zainteresowa� dzieci. 

9. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 120. 

10. W przedszkolu ł�cznie jest 5 oddziałów: 
a) 2 oddziały dzieci 6-lat, 
b)  l oddział dzieci 5-lat, 
c) 2 oddziały dzieci 3-4 lat 

 
11. Liczba oddziałów zbli�onych wiekowo w zale�no�ci od potrzeb i mo�liwo�ci 

organizacyjnych placówki mo�e ulega� zmianie. 
 

12. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 

a) sal� zaj�� dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV, V), 
b) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, 
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c) kuchni� , 
d) szatni� dla dzieci i personelu. 

 
13. Dzieci maj� mo�liwo�� codziennego korzystania z placu zabaw, odpowiednio 

dobranych urz�dze� dostosowanych do wieku dzieci. 
 
14. Przy sprzyjaj�cych warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłu�szy 

pobyt dzieci w ogrodzie. 

§16 

 
1. Przedszkole przeprowadza rekrutacj� w oparciu o zasad� pełnej dost�pno�ci. 
 
2. Termin i zasady przyj�cia dzieci do przedszkola okre�la regulamin rekrutacji dzieci uchwalany 

co roku przez organ prowadz�cy. 
 
3. W pierwszej kolejno�ci do przedszkola przyjmowane s�: 
 

a) dzieci sze�cioletnie , 
b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowuj�cych dzieci, a tak�e dzieci z rodzin 

zast�pczych, 
c) dzieci obojga rodziców pracuj�cych, 
d) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i wi�cej dzieci), 
e) dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dzie�mi warunkach, maj� prawo 
pierwsze�stwa, 
f) dzieci z przyległych gmin za pełn� odpłatno�ci�. 

                                                                         

§17 
              

1. Dyrektor w porozumieniu z Rad� Pedagogiczn� i Rad� Rodziców mo�e podj�� decyzj� 
o skre�leniu dziecka z listy dzieci ucz�szczaj�cych do przedszkola w nast�puj�cych 
przypadkach: 

a) systematycznego zalegania z odpłatno�ci� za przedszkole, 
b) nieobecno�ci dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola, 
c) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowie� niniejszego statutu. 
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ROZDZIAŁ V  

Wychowankowie Przedszkola 

§ 18 

 
1. Do przedszkola ucz�szczaj� dzieci od 3 do 6 lat. 
 
2. Na wniosek rodziców, dyrektor przedszkola mo�e przyj�� dziecko, które nie 

osi�gn�ło wieku trzech lat, ale sko�czy 3 lata w tym roku kalendarzowym, 
w którym zostało przyj�te. 

 
3. Dziecko, któremu odroczono realizacj� obowi�zku szkolnego, mo�e ucz�szcza� do 

przedszkola nie dłu�ej ni� do ko�ca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym 
ko�czy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowi�zku szkolnego wydaje dyrektor wła�ciwej 
obwodowo szkoły. 

 
4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikaj�ce z Konwencji Praw Dziecka, a 

w szczególno�ci do : 
 

a) wła�ciwego zorganizowania procesu opieku�czo - wychowawczo - dydaktycznego 
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, �yczliwego i podmiotowego traktowania, 
c) ochrony przed wszelkimi formami wyra�ania przemocy fizycznej b�d� psychicznej, 
d) poszanowanie jego godno�ci osobistej, 
e) poszanowanie własno�ci, 
f) opieki i ochrony, 
g) partnerskiej rozmowy na ka�dy temat, 
h) akceptacji jego osoby. 

 
 

 
ROZDZIAŁ VI 

Rodzice 
 

§19 
 
Do podstawowych obowi�zków rodziców dziecka nale�y: 
 
a) przestrzeganie niniejszego statutu, 
b) zaopatrzenie dziecka w niezb�dne przedmioty, przybory i pomoce, 
c) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez upowa�nion� przez rodziców osob� 

zapewniaj�c� dziecku pełne bezpiecze�stwo. Wyklucza si� odbieranie dziecka z przedszkola przez 
osob� niewiele starsz�, rodze�stwo lub osoby b�d�ce w stanie nietrze�wym, 

e) terminowe uiszczanie odpłatno�ci za pobyt dziecka w przedszkolu, 
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f) informowanie o przyczynach nieobecno�ci dziecka w przedszkolu, niezwłoczne 
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zaka�nych. 

 

§ 20 

 
1. Rodzice i nauczyciele zobowi�zani s� współdziała� ze sob� w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i okre�lenia drogi jego indywidualnego 
rozwoju. 

 
2. Rodzice maj� prawo do: 

 
a) zapoznania si� z programem oraz zadaniami wynikaj�cymi z programu rozwoju 

przedszkola i planów pracy w danym oddziale, 
b) uzyskiwania na bie��co rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 
c) uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, dotycz�cych rozpoznawania przyczyn 

trudno�ci wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 
d) wyra�anie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji 

pracy przedszkola, 
e) wyra�anie i przekazywanie opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadz�cemu 

i nadzoruj�cemu prac� pedagogiczn� drog� słu�bow� poprzez swoje przedstawicielstwo 
- Rad� Rodziców, 

f) wyra�ania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wyników z obserwacji 
pracy przedszkola. 

 
 

§21 
 

Rodzice za szczególne zaanga�owanie we wspieraniu pracy przedszkola mog� otrzyma� na zako�czenie 
roku szkolnego list pochwalny dyrektora. 
 

 
§22 

 
Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 
organizowane s� w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub cz��ciej na wniosek rodziców 
lub nauczycieli. 
 

§23 
 
Formy współpracy przedszkola z rodzicami: 
 
a) zebrania grupowe, 
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, 
c) k�cik dla rodziców, 
d) zaj�cia otwarte, 
e) uroczysto�ci przedszkola lub grupowe. 
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ROZDZIAŁ VII 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

§24 
1. W przedszkolu zatrudnieni s� nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy 

z dzie�mi w wieku przedszkolnym. 
 

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi prac� dydaktyczno – wychowawcz� i opieku�cz� zgodnie 
z obowi�zuj�cymi programami nauczania, odpowiada za jako�� i wyniki tej pracy. Szanuje 
godno�� dziecka i respektuje jego prawa. 

 
3. Do zakresu zada� nauczycieli nale�y: 

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie 
z obowi�zuj�cymi programami, ponoszenie odpowiedzialno�ci za jej jako��, 

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolno�ci i zainteresowa�, 
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych maj�cych na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania, 
e) odpowiedzialno�� za �ycie, zdrowie i bezpiecze�stwo dzieci podczas pobytu 

w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp., 
f) współpraca ze specjalistami �wiadcz�cymi kwalifikowan� pomoc psychologiczno - 

pedagogiczn�, zdrowotn� i inn�, 
g) planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych przez aktywne uczestnictwo w ró�nych formach doskonalenia 
zawodowego, 

h) dbało�� o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska 
o estetyk� pomieszcze�, 

i) eliminowanie przyczyn niepowodze� dzieci, 
j) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania 

i nauczania dzieci z uwzgl�dnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do 
znajomo�ci zada� wynikaj�cych w szczególno�ci z programu wychowania 
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji 
dotycz�cych dziecka, jego zachowania i rozwoju, 

k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalno�ci wychowawczej 
i opieku�czej zgodnie obowi�zuj�cymi przepisami, 

l) realizacja zalece� dyrektora i osób kontroluj�cych , 
m) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowie� i uchwał, 
n) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjne - sportowym, 
o) realizacja innych zada� zlecanych przez dyrektora przedszkola, a wynikaj�cych 

z bie��cej działalno�ci placówki. 
p) nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz 

podr�cznik spo�ród programów i podr�czników dopuszczonych do u�ytku przez 
MEN. 

q) Wybrany program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podr�cznik 
nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej. 
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r) Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, 
który dopuszcza do u�ytku przedszkolnego w drodze decyzji administracyjnej 
minister wła�ciwy do spraw o�wiaty i wychowania. 

s) Spo�ród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego 
Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały, po zasi�gni�ciu opinii Rady Rodziców 
i po uwzgl�dnieniu mo�liwo�ci dzieci, zestaw programów wychowania 
przedszkolnego. 

t) Przedszkolny zestaw programów nauczania obowi�zuje przez 3 lata roku szkolnego. 
u) W uzasadnionych przypadkach Rady Pedagogicznej na wniosek nauczyciela lub 

Rady Rodziców mo�e dokona� zmian w zestawie programów nauczania lub zestawie 
podr�czników, z tym, �e zmiana w tych zestawach nie mo�e nast�pi� w  takcie roku 
szkolnego. 

v) Do 31 marca dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomo�ci zestaw 
programów wychowania przedszkolnego, który b�dzie obowi�zywa� od pocz�tku 
nast�pnego roku szkolnego. 

 
 

§25 
 
Nauczyciel otacza indywidualn� opiek� ka�dego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z 
ich rodzicami w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, 
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, 
c) wł�czenia ich w działalno�� przedszkola, 
d) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywaj�ce na terenie przedszkola, w razie potrzeby 

zwracanie si� o podanie celu pobytu na terenie placówki, zawiadomienie dyrektora 
przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych, 

e) Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich dostrze�onych zdarzeniach, 
nosz�cych znamiona przest�pstwa lub stanowi�cych zagro�enia dla zdrowia lub �ycia 
dzieci. 

 
 

 
 

§26 
 
Nauczyciel ma prawo korzysta� w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 
strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - 
o�wiatowych. 
 

§27 

W przedszkolu mo�e by� utworzone stanowisko z-cy dyrektora. Powołania i odwołania z-cy 
dyrektora dokonuje dyrektor przedszkola po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej. 

Zast�pca dyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomi�dzy 
nim a dyrektorem: 

a) współkieruje bie��c� działalno�ci� dydaktyczn� przedszkola, 
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b)  współdecyduje o organizacji pracy zaj�� dodatkowych, 

c)  sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników, 

d)  wykonuje prace biurowe zwi�zane z bie��c� działalno�ci� przedszkola, a szczególnie 
zlecone przez dyrektora, 

e) dysponuje �rodkami finansowymi przedszkola w przypadku nieobecno�ci dyrektora 
i ponosi pełn� odpowiedzialno�� za ich wykorzystanie, 

f) reprezentuje placówk� na zewn�trz w przypadku nieobecno�ci dyrektora, 

g) dyrektor społeczny powołany na dany rok szkolny wykonuje prace zlecone 
przez dyrektora. 

 
§28 

 
1. Zakres obowi�zków pracowników administracyjno – obsługowych: 

a) w przedszkolu zatrudnieni s� pracownicy administracji i obsługi, 
b)  ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola 

jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i 
czysto�ci, 

c) szczegółowy zakres tych pracowników ustala dyrektor przedszkola. 
 

2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi reguluj� odr�bne przepisy. 
 

 
ROZDZIAŁ VIII 

 
Postanowienia ko�cowe 

 
§29 
 

Statut obowi�zuje w równym stopniu wszystkich członków społeczno�ci przedszkolnej: 
nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 
 

§30 
 

Dla zapewnienie znajomo�ci statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala si�:  
udost�pnienie statutu przez dyrektora przedszkola. 
 

§31 
 

Regulaminy działalno�ci uchwalone przez organy działaj�ce w przedszkolu nie mog� by� 
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 
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§32  
 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacj� zgodnie z odr�bnymi przepisami. 
 

§33  
 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola okre�laj� odr�bne przepisy. 
 

§34 
 
Statut wchodzi w �ycie z dniem uchwalenia. 
 
 
 
 
 


