
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut 

Samorządowego Przedszkola nr 1 
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Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/2017/18 z dnia 23 listopada 2017r. 
 

  



 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia  ogólne 

 

§ 1 

 

1. Samorządowe Przedszkole nr 1 w Niepołomicach (dalej: „Przedszkole”) jest przedszko-

lem publicznym. 

2. Siedziba Przedszkola mieści się w Niepołomicach. 

3. Przedszkole działa pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 23, 32-005 Niepołomice. 

4. Organem prowadzącym Przedszkole jest gmina Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator 

Oświaty.  

 

§ 2 

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

 

1) „Dyrektorze” – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola; 

2) „Nauczycielach” – należy przez to rozumieć Nauczycieli zatrudnionych 

w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Niepołomicach; 

3) „Dzieciach” – należy przez to rozumieć Dzieci uczęszczające do Samorządowego 

Przedszkola nr 1 w Niepołomicach; 

4) „Rodzicach” – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów Dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad Dzieckiem; 

5) „Organie Prowadzącym” – należy przez to rozumieć gminę Niepołomice; 

6) „innych pracownikach Przedszkola”- należy przez to rozumieć pracowników za-

trudnionych w Przedszkolu na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Przedszkola 

 

§ 3 

 

1. Celem Przedszkola jest wspieranie całościowego rozwoju Dziecka realizowane przez pro-

ces opieki, wychowania i nauczania, umożliwiające odkrywanie przez Dziecko własnych 

możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do 

dobra, prawdy i piękna. 

2. Zakładanym celem wsparcia, o którym mowa w ust. 1, jest osiągnięcie przez Dziecko 

dojrzałości wymaganej do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

3. Do zadań Przedszkola należy: 

 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności Dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym 

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających Dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpo-

czynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności Dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejęt-

ności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 



 

 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez Dzie-

ci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz zapewnią po-

moc Dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszo-

ny; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju Dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowa-

nia, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności Dziecka oraz potrze-

by tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bez-

pieczeństwo w ruchu drogowym; 

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

o zdrowie psychiczne, realizowane (m.in.) z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, po-

jawiających się w Przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych Dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość Dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ru-

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

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczają-

cej Dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie 

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do 

etapu rozwoju Dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elemen-

tów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowa-

nia intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z Rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez Rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości Dziecka; 

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

przez Dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa 

w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijanie zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą Rodziców, realizowanych treści wychowaw-

czych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu Dziecka zmian 

i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się Dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) organizowanie zajęć umożliwiających Dziecku podtrzymywanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania Dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

§ 4 

 

1. Przedszkole udziela Dzieciom, Rodzicom i Nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana Dziecku polega na rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych Dziecka oraz rozpo-

znawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych Dziecka i czynników środowi-



 

 

skowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania poten-

cjału rozwojowego Dziecka i stwarzanie warunków jego aktywnego i pełnego uczestnic-

twa w życiu Przedszkola. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu Rodzicom Dzieci 

i Nauczycielom polega na wspieraniu Rodziców i Nauczycieli w rozwiązywaniu proble-

mów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowaw-

czych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej Dzieciom. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają Dzieciom Nauczyciele 

oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu 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 rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijają-

cych kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeu-

tycznym; 

4) porad i konsultacji. 

 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana Rodzicom i Nauczycielom polega na or-

ganizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń. 

9. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 

 

1) organizowanie wspomagania Przedszkola w zakresie realizacji zadań polegających na 

zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej 

Dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) informowanie Nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia Dziecka pomocą psy-

chologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z Dzieckiem – jeżeli stwierdzi 

taką potrzebę; 

3) planowanie i koordynowanie we współpracy z Nauczycielami pomocy psychologicz-

no-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań Nauczycieli i specjalistów oraz 

bieżącej pracy z Dzieckiem; 

4) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, 

w których poszczególne formy będą realizowane; 

5) informowanie niezwłoczne w formie pisemnej Rodziców o ustalonych dla Dziecka 

formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze 

godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

 

10. Nauczyciele udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy 

z Dzieckiem. Do zadań Nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy: 

 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-

ści psychofizycznych Dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień Dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjo-



 

 

nowaniu Dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie Dzieci 

i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola; 

2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału Dzieci 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się; 

3) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w procesie diagnostycznym 

i postdiagnostycznym; 

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie 

u Dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku 

Dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne prowadzenie obserwacji pe-

dagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości Dziecka do podjęcia nauki 

w szkole; 

5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

11. Przepisy ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio do Dzieci posiadających orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

oraz uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.  

12. Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 

pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

 

§ 5 

 

1. Zadania Przedszkola realizowane są z uwzględnieniem następujących zasad bezpieczeń-

stwa: 

 

1) wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem Nauczyciela; 

2) Dziecko nie może pozostawać bez opieki Nauczyciela; 

3) podczas spacerów poza teren Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje Nauczyciel; 

4) sprzęt z którego korzystają Dzieci jest sprawny i bezpieczny; 

5) gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach 

z wydzielonym w tym celu miejscem. 

 

2. Przedszkole dba o zdrowie Dzieci poprzez: 

 

1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą; 

2) przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa; 

3) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą; 

4) respektowanie stosowania zasad odżywiania wynikających ze stanu zdrowia Dziecka, 

w tym stosowanej diety wg wytycznych zawartych w zaświadczeniu od lekarza spe-

cjalisty; 

5) zwracanie szczególnej uwagi na Dzieci, wobec których ze względów chorobowych 

wymagane jest specjalne postępowanie. 

 

3. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole: 

  

1) współpracuje z Rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu 

życia Dzieci; 

2) przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem; 

3) uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę w realizowanych progra-

mach. 



 

 

§ 6 

 

Przedszkole realizuje swoje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwo-

ju Dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu Dziecka i przygotowaniu go do nauki 

w szkole (w przypadku Dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 

niepełnosprawności)  w następujący sposób: 

  

1) Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój Dziecka podczas tak zwanych za-

jęć kierowanych i niekierowanych; 

2) naturalne obszary rozwoju Dziecka zawarte w podstawie programowej (rozwój fi-

zyczny, społeczny, emocjonalny i poznawczy) uwzględniają poszanowanie potrzeb 

rozwojowych Dzieci i są zorganizowane w formie zabawy (zarówno w budynku 

Przedszkola jak i na świeżym powietrzu); 

3) Nauczyciele organizując zajęcia kierowane uwzględniają możliwości Dzieci, ich 

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komu-

nikacji oraz chęci zabawy; 

4) Przedszkole umożliwia Dzieciom poprzez zabawę poznawanie alfabetu liter drukowa-

nych oraz organizuje zabawy przygotowujące do nauki pisania liter (Dziecko przygo-

towuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji); 

5) Nauczyciele obserwują i diagnozują Dzieci, organizując przestrzeń ich rozwoju; 

6) Przedszkole  stwarza Dzieciom warunki umożliwiające pomoc w rozumieniu otocze-

nia; 

7) organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w Przedszkolu oparta jest na rytmie dnia 

w celu stopniowego rozumienia przez Dzieci pojęcia czasu i organizacji oraz dawania 

poczucia bezpieczeństwa i spokoju; 

8) Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków rucho-

wych u Dzieci oraz ukazują rolę poznawania wielozmysłowego; 

9) Nauczyciele systematycznie informują Rodziców o postępach w rozwoju ich Dziecka, 

zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz 

opracowują diagnozę gotowości szkolnej dla Dzieci, które w danym roku mają rozpo-

cząć naukę w szkole; 

10) w przedszkolu stwarza się warunki umożliwiające Dzieciom przygotowanie do posłu-

giwania się językiem obcym nowożytnym w formie zabawy poprzez osłuchanie się 

zjęzykiem obcym  w różnych sytuacjach życia codziennego; 

11) w Przedszkolu aranżuje się przestrzeń dla Dzieci poprzez właściwe zagospodarowanie 

otoczenia i tworzenie kącików zainteresowań (stałych lub czasowych) w celu rozwija-

nia aktywności wychowanków i podejmowania przez nich różnych form działania; 

12) każde Dziecko powinno mieć możliwość korzystania z elementów przestrzeni (zaba-

wek i pomocy dydaktycznych); 

13) w Przedszkolu wyznacza się miejsce przeznaczone na odpoczynek Dzieci; 

14) estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia Dzieciom celebrowanie posiłków oraz podej-

mowanie prac porządkowych (np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, 

przed wyjściem na spacer). 

 

§ 7 

 

W Przedszkolu obowiązują następujące normy postępowania dotyczące sposobów i zasad 

sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza 

Przedszkolem: 

 



 

 

1) opiekę nad Dziećmi w trakcie ich pobytu w Przedszkolu sprawują Nauczyciele; 

2) w grupie Dzieci trzyletnich zatrudniona jest osoba na stanowisku pomoc nauczyciela 

wspierająca Nauczyciela w działaniach; 

3) Rodzice zobowiązani są oddać Dziecko pod opiekę Nauczyciela; 

4) Nauczyciele, sprawując opiekę nad Dziećmi, dostosowują metody i formy do wieku 

Dziecka i jego możliwości rozwojowych; 

5) w Przedszkolu stosuje się obowiązujące przepisy bhp i p.poż.; 

6) rozkład dnia w Przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w  ciągu  całe-

go  dnia  i  ich różnorodność; 

7) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki 

pogodowe; 

8) Dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w formie zajęć relaksacyjnych 

i wyciszających; 

9) Dzieci mogą korzystać z posiłków przygotowanych w Przedszkolu, zgodnie z umową 

zawartą przez Rodziców z Przedszkolem; 

10) wobec Dzieci na  terenie  placówki  nie  są  stosowane żadne zabiegi medyczne oraz 

nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej; 

11) w przypadku wystąpienia u Dziecka objawów chorobowych  w czasie jego pobytu 

w Przedszkolu, Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Rodziców 

o zaistniałej sytuacji; 

12) w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej u Dziecka Rodzice zobowiązani są do 

powiadomienia o tym Nauczyciela lub Dyrektora placówki i po każdej chorobie za-

kaźnej, a także po długotrwałej chorobie (powyżej 30 dni)  przedłożyć zaświadczenie 

lekarskie lub oświadczenie Rodzica o zdolności Dziecka do uczęszczania do Przed-

szkola; 

13) teren zabaw wokół budynku Przedszkola jest ogrodzony; 

14) w trakcie zajęć poza terenem budynku Przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje Na-

uczyciel; 

15) szczegółowe zasady obowiązujące podczas wycieczek określa Regulamin wycieczek 

obowiązujący w Przedszkolu; 

16) każda wycieczka musi być zgłoszona na karcie wycieczki obowiązującej 

w Przedszkolu; 

17) w trakcie wyjść Dzieci poza teren Przedszkola Nauczyciel obowiązany jest do ścisłego 

przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi Dzieci przed wyj-

ściem w teren; 

18) Nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren Przedszkola jest obowiązany do każdora-

zowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść. 

19) Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na 

nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa Dzieci, Na-

uczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając Dzieci 

z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora Przedszkola. 

20) za pośrednictwem Dyrektora, na wniosek Rady Rodziców i za jej zgodą, Przedszkole 

może zawrzeć umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym w celu ubezpieczenia 

Dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

  



 

 

§ 8 

 

1. Rodzice Dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania Dziecka 

z Przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2-3. Opiekę na Dzieckiem w drodze do Przedszkola 

i z Przedszkola sprawują Rodzice. 

2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru Dziecka z Przedszkola w formie 

pisemnego upoważnienia według wzoru obowiązującego w Przedszkolu. Upoważnienia 

przechowuje wychowawca w dokumentacji Przedszkola. 

3. W szczególnym przypadku Rodzice mogą upoważnić osobę niepełnoletnią do odbioru 

Dziecka z Przedszkola. 

4. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić Dziecko do sali zajęć dydak-

tycznych i oddać pod opiekę Nauczyciela. 

5. W Przedszkolu działa elektroniczny system rejestrujący godziny przyjścia i wyjścia 

Dziecka z placówki. 

6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania Dziecka osobie, która ze względu na swój stan 

(np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. 

7. Rodzice mają obowiązek odebrania Dziecka z Przedszkola zgodnie z umową zawartą 

z Przedszkolem. W przypadku, gdy Rodzic nie może odebrać Dziecka z Przedszkola, mu-

si powiadomić Dyrektora bądź Nauczyciela, pod którego opieką przebywa dziecko o za-

istniałych okolicznościach.  

8. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z Rodzicami, którzy nie 

odebrali Dziecka z Przedszkola.  

9. W przypadku nieodebrania Dziecka z Przedszkola przez Rodziców po upływie 15 minut 

od przewidywanej w arkuszu organizacyjnym godziny zamknięcia Przedszkola oraz nie-

możności skontaktowania się z Rodzicami, Nauczyciel powiadamia Dyrektora, który  po-

dejmuje decyzję o wezwaniu Policji. 

10. Żądanie jednego z Rodziców dotyczące niewydawania dziecka z Przedszkola drugiemu 

z Rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosow-

nym orzeczeniem sądowym. 

 

§ 9 

 

1. Przedszkole ma obowiązek współpracować z Rodzicami. 

2. Formami współpracy z Rodzicami są: 

 

1) zebrania; 

2) konsultacje i rozmowy indywidualne; 

3) warsztaty i szkolenia; 

4) pogadanki prowadzone przez Dyrektora, Nauczycieli bądź specjalistów w danej dzie-

dzinie; 

5) zajęcia otwarte; 

6) spotkania okolicznościowe; 

7) uroczystości przedszkolne; 

8) kącik dla Rodziców: tablica informacyjna, portal i-przedszkole, strona internetowa 

Przedszkola. 

 

3. Zebrania z Rodzicami odbywają się przynajmniej dwa razy w roku szkolnym, lub czę-

ściej, na wniosek Dyrektora, Nauczycieli, Rodziców. Częstotliwość pozostałych form 

współpracy z Rodzicami dostosowywana jest do bieżących potrzeb. 

 



 

 

Rozdział 3 

Organy Przedszkola 

 

§ 10 

 

Organami Przedszkola są: 

 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców. 

 

§ 11 

 

1. Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania i odwoły-

wania ze stanowiska Dyrektora regulują odrębne przepisy. 

2. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożo-

nym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pe-

dagogicznej. 

3. Dyrektor Przedszkola w szczególności: 

 

1) kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofi-

zycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowią-

cych; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzysta-

nie; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Dzieciom i Nauczycie-

lom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerza-

nie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

Przedszkola; 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego; 

10) wydaje decyzje administracyjne w sprawie: 

 

a)  skreślenia Dziecka z listy Dzieci Przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi 

rocznego przygotowania przedszkolnego, 

b)  nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego 

 

11) do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

12) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych Nauczycieli, niezbędne do dokonywania 

oceny ich pracy; 

13) dokonuje oceny pracy Nauczycieli; 

14) dokonuje oceny dorobku zawodowego Nauczycieli za okres stażu. 



 

 

 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu  Nauczycieli 

i innych pracowników. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

 

1) zatrudniania i zwalniania Nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;  

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych Nauczycielom i innym 

pracownikom Przedszkola;  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla Nauczycieli oraz innych pracowników 

Przedszkola. 

 

5. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za: 

 

1) wychowawczo - dydaktyczny poziom Przedszkola; 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich 

kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole; 

3) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy Dzieci; 

4) zapewnienie pomocy Nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawo-

dowym; 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy. 

 

6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodzi-

ców i  Rodzicami. 

7. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej 

w obwodzie, której Dziecko mieszka, o spełnianiu przez Dziecko obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie. 

8. Na wniosek Rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez 

Dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem.  

9. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zapropono-

wany przez Nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do  zestawu 

programów wychowania przedszkolnego. 

 

§ 12 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego sta-

tutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy Nauczyciele. W zebraniach 

Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przed-

stawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wycho-

wawczej i opiekuńczej Przedszkola. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie (semestrze), po zakończeniu rocznych zajęć wychowawczo-

dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na 

wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, Organu 

Prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 



 

 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpo-

wiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z Regulaminem działalności Rady Pedagogicznej. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

 

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego Nauczycieli Przedszkola; 

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawo-

wanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu do-

skonalenia pracy Przedszkola; 

5) ustalanie regulaminu swojej działalności; 

6) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian. 

 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje, w szczególności: 

 

1) arkusz organizacyjny pracy Przedszkola; 

2) projekt planu finansowego Przedszkola; 

3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału Nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych  i opiekuńczych; 

4) wnioski Dyrektora o przyznanie Nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-

nień; 

5) dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego; 

6) powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do kon-

kursu nikt się nie zgłosił; 

7) powierzenie stanowiska wicedyrektora; 

 

8. Rada Pedagogiczna: 

 

1) deleguje dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłania-

jącej kandydata na stanowisko Dyrektora; 

2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie Nauczyciela ze stanowiska Dyrektora; 

3) wyłania przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie Nauczyciela od oceny 

pracy;  

 

9. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepi-

sami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa - 

Prawo oświatowe. 

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i prze-

chowywane osobno. 

12. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

Dzieci lub ich Rodziców, a także Nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. 

13. Zadania, kompetencje, zasady organizowania, prowadzenia i protokołowania zebrań Rady 

Pedagogicznej określa, Regulamin działalności Rady Pedagogicznej.  

14. Regulamin Rady Pedagogicznej nie może być sprzeczny ze statutem. 



 

 

 

§ 13 

 

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół Rodziców Dzieci. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybra-

nych w tajnych wyborach podczas zebrania Rodziców Dzieci danego oddziału. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wy-

chowania Przedszkola;  

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola; 

3) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

4) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko Dyrektora Przedszkola. 

 

4. Rada Rodziców może wystąpić: 

 

1) z wnioskiem do Dyrektora o dokonanie oceny pracy Nauczyciela; 

2) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola do Dyrektora i innych 

organów Przedszkola, Organu Prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedago-

giczny. 

 

5. Rada Rodziców wyraża zgodę na czas pracy Przedszkola ustalony przez Organ Prowadzą-

cy na wniosek Dyrektora. 

6. Rada Rodziców uchwala Regulamin Rady Rodziców, w którym określa w szczególności: 

 

1) cele działania Rady Rodziców; 

2) strukturę Rady Rodziców; 

3) zadania i kompetencje Rady Rodziców; 

4) tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddzia-

łowych do Rady Rodziców; 

5) zasady działania Rady Rodziców. 

 

7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.  

8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. 

 

§ 14 

 

1. Organy Przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby:  

 

1) gwarantować możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji; 

2) zapewniać bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola oraz plano-

wanych i podejmowanych działań lub decyzji; 

 

2. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i plano-

wanych działaniach umożliwiają: 

 

1) zebrania z ogółem Rodziców i Nauczycielami; 

2) zapraszanie na zebrania Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady Rodziców; 



 

 

3) zapraszanie na zebrania Rady Rodziców Dyrektora lub innego przedstawiciela Rady 

Pedagogicznej. 

 

§ 15 

 

Spory powstałe między organami Przedszkola rozstrzyga się według następujących zasad: 

 

1) organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami Przedszkola jest Dy-

rektor; 

2) spory między Dyrektorem a innymi organami Przedszkola rozstrzyga Organ Prowa-

dzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od kompetencji orga-

nów, określonych w prawie. Decyzja organu jest ostateczna; 

3) spory kompetencyjne między organami Przedszkola rozstrzygane są w drodze nego-

cjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach kompetencji orga-

nów Przedszkola.  

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy Przedszkola. Czas pracy Przedszkola 

 

§ 16 

 

1. Przedszkole pracuje cały rok szkolny w godzinach 6:30-17:00 z wyjątkiem okresu prze-

rwy wyznaczonego przez Organ Prowadzący. Czas pracy Przedszkola jest uzgadniany z 

Radą Rodziców. 

2. W okresie przerwy w pracy Przedszkola Dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurującego 

Przedszkola wskazanego przez Organ Prowadzący. 

3. Przedszkole pełni, w terminie ustalonym przez Organ Prowadzący, zadania przedszkola 

dyżurującego. 

4. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji pracy Przedszkola, 

w którym określa, w szczególności: 

 

1) liczbę  oddziałów; 

2) liczbę Dzieci w poszczególnych oddziałach; 

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka angielskiego i zajęć umuzykalniających; 

4) czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów; 

5) liczbę pracowników ogółem; 

6) liczbę Nauczycieli, w tym Nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz 

z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin 

zajęć prowadzonych przez poszczególnych Nauczycieli; 

7) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych; 

8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ 

Prowadzący, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych; 

9) rodzaj zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 

wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 

psychologa, logopedę i innych Nauczycieli. 

 

5. Arkusz organizacji Przedszkola Dyrektor przedstawia do zaopiniowania zakładowym or-

ganizacjom związkowym.  



 

 

6. Arkusz organizacji Przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, 

Dyrektor przekazuje Organowi Prowadzącemu w terminie do dnia 21 kwietnia danego ro-

ku. 

7. Organ Prowadzący, po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, zatwierdza 

arkusz organizacji Przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku. 

8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola 

do dnia 30 września opinie, o których w ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola po 30 września 

zmiany te zatwierdza Organ Prowadzący. 

10. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na 

wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny na-

uczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień Dzieci, rodzaju nie-

pełnosprawności i oczekiwań Rodziców. 

11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia Nauczyciel lub Nauczyciele, którym powierzono 

opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, 

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań Dzieci. 

 

§ 17 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący Dzieci 

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju 

niepełnosprawności. 

2. Liczba Dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.  

3. Zasady powierzania oddziału i zadania wychowawcy oddziału określa § 27. 

 

§ 18 

 

Godzina prowadzonych przez Nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przed-

szkolu trwa 60 minut. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć  powinien być dostosowany 

do możliwości rozwojowych Dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii 

 

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

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

 

Rozdział 5 

Zasady odpłatności za pobyt Dzieci w Przedszkolu i korzystanie z wyżywienia 

ustalone przez Organ Prowadzący 

 

§ 19 

 

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym 

przez Organ Prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin. 

2. Przedszkole pobiera opłaty za pobyt Dziecka w Przedszkolu w czasie przekraczającym 

czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez Organ Prowadzący, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz opłaty za korzystanie z posiłków. 

 

  



 

 

Rozdział 6 

Zakres zadań Nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola 

 

§ 20 

 

1. W Przedszkolu zostało utworzone stanowisko wicedyrektora. 

2. Powierzenia stanowiska wicedyrektora dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Organu 

Prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 

3. Wicedyrektor prowadzi wspólnie z Dyrektorem czynności dotyczące organizacji działal-

ności Przedszkola, w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz w zakresie spraw kadrowych.  

4. Wicedyrektor jest bezpośrednim przełożonym, z uprawnienia Dyrektora, dla pracowników 

Przedszkola. 

5. Podczas nieobecności w pracy Dyrektora przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompe-

tencjami, a w szczególności: 

 

1) podejmuje decyzje w sprawach pilnych; 

2) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora; 

3) współdziała na bieżąco z Organem Prowadzącym oraz innymi instytucjami. 

 

§ 21 
 

1. W Przedszkolu zatrudnieni są Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania Nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i Ko-

deksu Pracy. 

3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Ko-

deksu pracy. 

 

§ 22 
 

1. Do zakresu zadań Nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Dzieciom 

w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy: 

 

1) zapewnienie Dzieciom stałej opieki gwarantującej im bezpieczeństwo podczas prowa-

dzonych zajęć; 

2) przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się Dzieci po 

Przedszkolu; 

3) zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku, 

w tym podczas przebywania Dzieci na zewnątrz budynku; 

 

2. Nauczycielowi  nie wolno pozostawić Dzieci bez opieki innego Nauczyciela. 

 

§ 23 
 

Do zadań Nauczyciela w zakresie współpracy z Rodzicami należy: 

 

1) systematyczne informowanie Rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 

realizowanych w Przedszkolu; 

2) zapoznawanie Rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włą-

czanie ich do kształtowania u Dziecka określonych w tej podstawie wiadomości 

i umiejętności; 



 

 

3) informowanie Rodziców o sukcesach i kłopotach ich Dzieci, a także włączanie ich do 

działań wspierających osiąganie sukcesów rozwojowych Dzieci i łagodzących trudno-

ści, na jakie one natrafiają; 

4) zachęcanie Rodziców do współdecydowania w sprawach Przedszkola poprzez: 

 

a) wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział Dzieci, 

b) pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru; 

 

5) informowanie Rodziców o zachowaniu Dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej 

oraz o jego rozwoju;  

6) organizowanie i prowadzenie spotkań z Rodzicami. 

 

§ 24 
 

1. Do zakresu zadań Nauczyciela związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy dydak-

tyczno-wychowawczej należy: 

 

1) realizowanie zadań z podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 

2) przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego; 

3) przedstawianie miesięcznych planów pracy; 

4) realizowanie miesięcznych planów pracy; 

5) opracowywanie planów pracy indywidualnej z dziećmi. 

 

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. 

3. Nauczyciel obowiązany jest do dokumentowania pracy wychowawczo-dydaktycznej. 

 

§ 25 
 

1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na 

celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych Dzieci. 

2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w Arkuszu obserwacji dziecka.  

3. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez Nauczyciela Informa-

cji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w roku szkolnym po-

przedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tę Nauczyciel przekazuje 

Rodzicom do końca kwietnia. 

 

§ 26 
 

1. Do zadań Nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psy-

chologiczno-pedagogiczną należy: 

 

1) indywidualizowanie pracy z Dzieckiem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych Dziecka 

w oparciu o zalecenia specjalistów; 

2) konsultowanie trudności w pracy wychowawczo-dydaktycznej, doboru odpowiednich 

metod pracy i środków do możliwości psychofizycznych Dziecka; 

3) umożliwianie Rodzicom kontaktów ze specjalistami; 

4) przekazywanie specjalistom dokumentacji przebiegu pracy z Dzieckiem, wyników 

prowadzonych obserwacji i oraz spostrzeżeń Nauczyciela, po uzyskaniu zgody Rodzi-

ca. 



 

 

 

2. Do zadań Nauczyciela związanych z realizacją zagadnień profilaktyki zdrowotnej należy: 

 

1) wykorzystywanie sprzyjających sytuacji do edukacji zdrowotnej; 

2) zachęcanie Dzieci do prowadzenia zdrowego stylu życia; 

3) uwzględnianie całościowego podejścia do zdrowia i czynników warunkujących zdro-

wie; 

4) organizowanie spotkań ze specjalistami w zakresie zdrowia. 

 

§ 27 
 

 

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece Nauczycieli, zwanymi dalej Wycho-

wawcami, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań, z uwzględnie-

niem propozycji Rodziców Dzieci danego oddziału. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń-

czej jest wskazane, aby ten sam lub ci sami Wychowawcy opiekowali się danym oddzia-

łem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez Dzieci tego 

oddziału. 

3. Do zadań Wychowawcy należy: 

 

1) planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału; 

2) ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego 

rozkładu dnia Przedszkola; 

3) współdziałanie z Rodzicami w zakresie realizowania zadań wychowawczych Przed-

szkola; 

4) utrzymywanie stałego kontaktu z Rodzicami Dzieci powierzonego oddziału; 

5) prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego oraz innej dokumentacji pracy z gru-

pą, w tym dokumentacji dotyczącej udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

§ 28 
 

Do zakresu zadań innych pracowników Przedszkola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

Dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy: 

 

1) przestrzeganie przyjętych w Przedszkolu zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw or-

ganizacyjno-porządkowych; 

2) właściwe reagowanie na zauważone ryzykowne zachowania Dzieci poprzez powia-

damianie o nich wychowawcy i Dyrektora; 

3) uniemożliwianie Dzieciom wstępu do kuchni i jej zaplecza oraz pomieszczeń gospo-

darczych. 

 

  



 

 

Rozdział 7 

Prawa i obowiązki Dzieci 

 

§ 29 
 

 

1. Dziecko ma prawo do: 

 

1) przebywania w Przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami 

Dziecka i możliwościami Przedszkola; 

2) organizacji dnia zabezpieczającej higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie; 

3) właściwie zorganizowanego wypoczynku, bezpiecznego zażywania ruchu; 

4) uczestniczenia w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgod-

nie z możliwościami percepcyjnymi Dziecka; 

5) zaspokajania potrzeb emocjonalnych i ruchowych; 

6) zaspokajania potrzeb własnych; 

7) doskonalenia i rozwijania zdolności i zainteresowań; 

8) przeprowadzania prostych doświadczeń lub ich obserwowania; 

9) współdecydowania o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu; 

10) zabawy i wyboru towarzysza zabawy; 

11) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 

12) wyrażania własnych sądów i opinii; 

13) poszanowania godności osobistej; 

14) tolerancji; 

15) akceptacji; 

16) zrozumienia indywidualnych potrzeb; 

17) poszanowania własności; 

18) indywidualnego tempa rozwoju. 

 

2. Do obowiązków Dziecka należy: 

 

1) przestrzeganie ustalonych w grupie zasad i reguł;  

2) przestrzeganie ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa; 

3) podejmowanie czynności samoobsługowych w zakresie: samodzielnego ubierania  

i rozbierania, samodzielnego spożywania posiłków oraz korzystania z toalety; 

4) wykonywanie prac porządkowych na miarę swoich możliwości; 

5) przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej; 

6) szanowanie wytworów innych Dzieci; 

7) godne reprezentowanie Przedszkola w kontaktach ze środowiskiem. 

 

3. Dyrektor może skreślić Dziecko z listy Dzieci uczęszczających do Przedszkola w przy-

padku nieprzestrzegania przez Rodziców zasad umowy zawartej przez nich z Przedszko-

lem. 

 

  



 

 

Rozdział 8 

Prawa i obowiązki Rodziców 

  

§ 30 

 

1. Współdziałanie z Rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, 

wszechstronnego rozwoju Dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i reali-

zacji celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i sza-

cunku. 

2. Rodzice mają prawo do: 

 

1) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego Dziecka; 

2) uzyskiwania porad i wskazówek od Nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania Dziecku pomocy; 

3) zaznajomienia się z realizowanym w Przedszkolu programu wychowania przedszkol-

nego; 

4) ochrony danych osobowych; 

5) wyrażania i przekazywania Nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na 

temat pracy Przedszkola;  

 

3. Rodzice obowiązani są do: 

 

1) przestrzegania Statutu; 

2) przyprowadzania i odbierania Dziecka z Przedszkola, zgodnie z § 8; 

3) regularnego kontaktowania się z Nauczycielem; 

4) terminowego uiszczania opłat za pobyt i wyżywienie Dziecka w Przedszkolu; 

5) informowania o przyczynach nieobecności Dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłocz-

ne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 

6)  przedłożenia po każdej chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie (powyżej 

30 dni) zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia Rodzica o zdolności Dziecka do 

uczęszczania do Przedszkola; 

7) przyprowadzania do Przedszkola dziecka zdrowego (bez objawów chorobowych); 

8) natychmiastowego odbioru Dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiających 

się objawów chorobowych uniemożliwiających Dziecku pobyt w Przedszkolu; 

9) zaopatrzenia Dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

10) zapoznawania się z informacjami umieszczanymi przez Dyrektora i Nauczycieli w ką-

cikach dla Rodziców na: tablicach informacyjnych, portalu i-przedszkole i stronie in-

ternetowej Przedszkola. 

 

4. Rodzice Dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego 

obowiązani są do: 

 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem Dziecka do Przedszkola; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania Dziecka na zajęcia; 

3) zapewnienia Dziecku warunków do nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie 

przez Dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem; 

4) usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności Dziecka w Przedszkolu ustnie, 

a w przypadku dłuższej nieobecności (powyżej 2 tygodni) pisemnie. 

 



 

 

5. W celu zapewnienia Dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odży-

wiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych Rodzic Dziecka przekazuje Dyrektorowi 

uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psycho-

fizycznym Dziecka. 

 

Rozdział 9 

Przyjmowanie dzieci do Przedszkola 

 

§ 31 

 

1. Do Przedszkola mogą uczęszczać Dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzo-

wym, w którym Dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym Dziecko kończy 7 lat, a w przypadku Dzieci odroczonych nie dłużej niż do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym Dziecko kończy 9 lat. 

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (wolne miejsca), wychowaniem przedszkol-

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

4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego 

w Przedszkolu. 

5. Zapewnienie warunków dla Dzieci, o których mowa w ust. 2 jest zadaniem Organu Pro-

wadzącego. 

 

§ 32 

 

1. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu Dzieci do Przedszkola, określają 

przepisy odrębne. 

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrekto-

ra. Skład komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.   

3. O przyjęciu Dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor. 

 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

 

§ 33 

 

1. Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.  

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.  

4. Po nowelizacji statutu Dyrektor opracowuje ujednolicony tekst statutu i udostępnia jego 

tekst w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Przedszkola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


